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SAMBUTAN KETUA
Dr. Zulkifli Rangkuti, SE, MM

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera untuk kita semua.
Sesuai dengan rencana kerja Sekolah Tinggi
Manajemen IMMI, menuju tahun 2017 Sekolah Tinggi
Manajemen IMMI akan memberlakukan kurikulum baru.
Di samping itu, kurikulum yang berlaku saat ini perlu
dievaluasi dan ditinjau ulang.
Dilingkungan eksternal telah terjadi banyak perubahan baik perubahan industry dan
ilmu pengetahuan maupun perubahan-perubahan regulasi sejalan sejalan dengan pergantian
pemerintahan. Dinamika ini membawa pada kebutuhan bagaimana membangun kurikulum
yang adaptif dan sejalan dengan perubahan, baik di lingkungan internal maupun eksternal.
Saat terdapat 3 program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI yang
akan melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum setiap periode empat tahun sesuai
dengan arahan Statuta Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. Untuk menjawab tantangan di atas,
sebaran jenjang program cukup beragam di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI,
dan perubahan metodologi pengembangan kurikulum, perlu dibuat panduan yang
mengarahkan bagaimana proses evaluasi dan penyusunan kurikulum, perlu dibuat panduan
yang mengarahkan bagaimana proses evaluasi dan penyusunan kurikulum dilakukan. Dalam
pedoman penyusunan kurikulum tersebut terdapat proses penyusunan, proses transisi dan
adaptasi, serta proses pengembangan yang berkelanjutan.
Kami berharap, semoga pedoman penyusunan kurikulum ini bermanfaat bagi civitas
akademika dan seluruh pemangku kepentingan (stakeho lder) Sekolah Tinggi Manajemen
IMMI dalam proses evaluasi maupun penyusunan kurikulum.
Jakarta, Oktober 2016

Dr. Zulkifli Rangk uti, SE, MM
Ketua
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SAMBUTAN WAKIL KETUA I
BIDANG AKADEMIK
Dr. Jus Usman Sumanegara, MM

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera untuk kita semua.
Syukur
Alhamdullilah,
P edoman
Kurikulum di lingkungan Sekolah Tinggi
IMMI telah selesai dilakukan.

Penyusunan
Manajemen

Diharapkan dengan pedoman ini, proses penyusunan kurikulum dapat sejalan dengan
perkembangan yang terjadi, dinamika internal maupun dinamika eksternal. Pedoman
penyusunan kurikulum ini juga dibuat sejalan dengan perubahan-perubahan regulasi
pendidikan tinggi, sehingga diharapkan akuntabilitas kurikulum yang dihasilkan sesuai
dengan Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) dan Standar Nasional P endidikan Tinggi
(SN-Dikti), sehingga menjadi salah satu instrument untuk terjaminnya mutu
penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI.
Buku pedoman penyusunan kurikulum ini harus menjadi acuan bagi segenap tim
kurikulum di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, mulai dari tim kurikulum tingkat
Perguruan Tinggi, sampai dengan tim kurikulum tingkat P rogram Studi. Integrasi kedua
level ini diharapkan dapat berlangsung disamping perlunya menjaga integrasi proses
pengembangan kurikulum, mulai dari penentuan profil lulusan sampai dengan menyusun
rencana pembelajaran dan konten materi ajar.
Dengan pertimbangan proses kurikulum ini, maka dalam prosesnya, diharapkan luaran
yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
- Rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran
- Struktur kurikulum
- Rencanan P embelajaran
- Konten materi pembelajaran
- Rencana transisi dan sosialisasi
- Aturan ekuivalensi
Standar ini, a lign ment dan keteraturan pola pikir merupakan hal yang sangat penting
dalam proses penyusunan. Semoga panduan penyusunan ini dapat membantu seluruh proses
penyusunan kurikulum dalam rangka mencapai hasil atau luaran yang sesuai dengan kriteria
yang ditentukan dalam setiap tahapannya. Aamin YRA.
Jakarta, Oktober 2016

Dr. J us Usman Sumane gara, MM
Wakil Ketua I Bidang Akademik
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KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah Sekolah Tinggi Manajemen IMMI telah
mmenyusun Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum yang berlandaskan Kurikulum terkini
(Novelty) dengan dukungan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang
diharapkan menjadi suatu Standar Nasional P erguruan Tinggi (SNP T)
Pendidikan adalah proses perbaikan
kehidupan dan peradaban manusia. Sekolah
Tinggi Manajemen IMMI mengambil peran itu, dengan kolaborasi P engetahuan, Teknologi,
dan Seni bersatu dalam rangka memberi manfaat bersama dibidang ICT dan
En trepren eu rsh ip .
Menjadi besar adalah keberanian mengemban tanggung jawab besar. Kepantasan
untuk eminta tanggung jawab akan diuji, dan ujian akan mudah dihadapi dengan
kebersamaan dalam visi yang sama.
Syukur Alhamdulillah, pedoman penyusunan kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen
IMMI telah diselesaikan. Pedoman ini bertujuan untuk membantu dan mengintegrasikan
proses penyusunan kurikulum di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. P enyusunan
pedoman ini terselenggara atas dukungan banyak pihak. Oleh karena itu kami
menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi
secara langsung maupun tidak langsung.
Semoga pedoman penyusunan kurikulum ini bermanfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan dan berbagai pihak yang membutuhkannya. Kritik dan saran akan
bermanfaat bagi perbaikan pedoman ini di masa yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2016

Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

LATAR BELAKANG
Kurikulum merupakan 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. Kurikulum perlu direncanakan, dikembangkan, dan dimutakhirkan secara
berkala seperti terlihat dalam Gambar 1.1. Perencanaan, pengembangan dan
pemutakhiran ini dilakukan dengan tetap memper-timbangkan perkembangan
eksternal, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
kecenderungan perkembangan dunia industri, maupun perkembangan internal
perguruan tinggi, standar nasional pendidikan tinggi, visi, misi, tujuan, dan sasaran
institusi, fakultas, dan program studi agar lulusan mampu menjawab tantangan yang
dihadapi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan profesinya. Pengembangan
kurikulum mencakup evaluasi dan pengembangan substansi materi pembelajaran,
metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran sebagai satu kesatuan model
pembelajaran sesuai dengan sistem penjaminan mutu universitas.
Kurikulum dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan
kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya keterampilan
berpengetahuan dan berpikir serta keterampilan kepribadian dan perilaku yang dapat
diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Subjek materi pembelajaran dalam
kurikulum merupakan substansi keilmuan yang terus bertumbuh dan berkembang.
Demikian pula, kebutuhan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan juga
mengalami perkembangan yang meminta respon dari profil lulusan yang dihasilkan
dari suatu oleh suatu kurikulum pendidikan.
Sedangkan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen bersama
para mahasiswa merupakan proses implementasi kurikulum yang bersifat dinamis
dan hidup, serta diinginkan agar mencapai kompetensi pembelajaran secara efektif.
Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran, penyusunan dan
penyelenggaraan kurikulum tidak bisa dilepaskan dari pemantauan dan evaluasi
terhadap implementasi kurikulum yang dilakukan terhadap proses dan hasil
penyelenggaraan sebelumnya, kekhasan dan kemampuan program studi, serta
dihubungkan dengan kajian terhadap kebutuhan di masa mendatang.
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Gambar 1 .1
Siklus pe mutak hiran k urikulum

Penyusunan kurikulum 2016 ditujukan sebagai kurikulum pertama yang akan
dibuat sesuai visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Manajemen IMMI.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KURIKULUM
Tujuan Penyusunan kurikulum adalah:
1) Amanat statuta untuk melakukan pemutakhiran kurikulum secara menyeluruh
setiap 4 tahun;
2) Kurikulum 2016, merupakan kurikulum perubahan Sekolah Tinggi Manajemen
IMMI yang pertama, mengikuti KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia);
3) P emutakhiran standar isi kurikulum dilakukan untuk merespon Perkembangan
kebutuhan masyarakat, keilmuan, regulasi, dan kemampuan sumberdaya;
4) P enguatan isi dan penyederhanaan struktur kurikulum dilakukan agar sesuai
dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Sekolah Tinggi Manajemen
IMMI;
5) Mendefinisikan ulang standar isi kurikulum sebagai acuan bagi standar proses
dan standar penilaian pembelajaran yang lebih kokoh dan sederhana; dan
6) Sebagai standar isi bagi pengembangan cou rseware (bahan ajar) untuk berbagai
program pendidikan dan pengayaan konten terbuka pada Sekolah Tinggi
Manajemen IMMI.

1.3 ACUAN DASAR
Acuan dasar penyusunan kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen IMMI adalah
sebagai berikut:
1 ) Reg ulasi Nasional
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan P emerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang P endidikan Tinggi dan
Penyelenggaraan P erguruan Tinggi;
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d.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang P erubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, jo. Nomor 32 Tahun 2013, jo.
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar P endidikan Nasional;
e. Peraturan P residen Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73
tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Bidang Pendidikan Tinggi;
i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81
Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi
Pendidikan Tinggi;
j. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014
tentang Akreditasi P rogram Studi dan Perguruan Tinggi;
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014
tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan
Perguruan Tinggi
l. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000
tentang Pedoman P enyusunan Kurikulum P endidikan Tinggi dan P enilaian
Hasil Belajar Mahasiswa;
m. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tahun 2002
tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
n.
Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
01/M/SE/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Evaluasi P eraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.
o. Surat Edaran Direktur P embelajaran dan Kemahasiswaan, DiKetuaat
Jenderal P endidikan Tinggi, Kementrian Riset, Teknologi dan P endidikan
Tinggi Nomor 0404/E3.2/2015 tanggal 2 P ebruari 2015 tentang Rumpun
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Kelulusan P erguruan Tinggi
yang mengatur penerapan penundaan Peraturan Menteri P endidikan dan
Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014.
p. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi, DiKetuaat P embelajaran Dan
Kemahasiswaan, DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian
P endidikan Dan Kebudayaan, 2014; dan
2) Re gulasi Internal
a. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Mitra Bangsa Sejahtera No.
010/STIMA IMMI/YMBS/UB.I/IX/2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi
Manajemen IMMI
b. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 2013 – 2017, Rencana
Operasional Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 2013-2017, Rencana Induk
P enelitian Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 2014. dan Rencana
P engembangan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI.
3) Ko ndisi Internal Sek olah Ting gi Manaje men IMMI
a. Arah pengembangan keilmuan
b. Kondisi sumberdaya akademik
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c.

Keputusan Ketua No. 027/STIMA IMMI/K.2?V/2016 tentang Pedoman
Pengkodean Mata Kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI
4) Asosiasi/Standar Nasional dan Internasional
a. Standar Kurikulum Internasional: ABET, IEEE, ACM, Bloom Taxonomy,
dan lain-lain.
b. Standar Nasional: Aptikom, FORTEI, BKSTI, APPMI, Aspikom, Hildikpari,
Institut Akuntan Indonesia, HDI, ADKOVI.

1.4 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KURIKULUM
Penyusunan kurikulum melibatkan seluruh staf akademik dan stake holder yang
dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk meliputi:
1. Tim Kurikulum Perguruan Tinggi
2. Tim Kurikulum Program Studi
Secara umum tugas dan mekanisme koordinasi tiap Tim Kurikulum
diperlihatkan dalam Gambar 1.2.
Tim Kurikulum
Perguruan Tinggi

Mengontrol kegiatan
penyusunan keseluruhan,
kebijakan kurikulum tingkat
perguruan tinggi
Mengontrol kegiatan
penyusunan tingkat prodi
Menyusun buku kurikulum lengkap
sesuai bidang keilmuan dengan
mempertimbangkan kebijakan
institusi

Tim Kurikulum
Program Studi 1

Tim Kurikulum
Program Studi 2

Tim Kurikulum
Program Studi 3

Gambar 1.2 Tugas umum dan mekanisme koordinasi Tim Kurikulum

Tugas dan mekanisme koordinasi antar Tim Kurikulum secara rinci disusun dan
disahkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IMMI.

1.5 LUARAN PENYUSUNAN KURIKULUM
Terdapat 4 buah luaran penyusunan kurikulum yaitu:
1. Buku Kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen IMMI
2. Ringkasan Kurikulum
3. Konten Transkrip Akademik
4. Konten Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
A. Buku Kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen IMMI
Struktur buku kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen IMMI adalah sebagai
berikut :
1) Justifikasi
a. Evaluasi kurikulum sebelumnya
b. Tracer Study Alumni dan Industri
c. Acuan
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2) Standar Isi
a. Rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran
b. P emilihan dan rangkaian Bahan Kajian
c. P enyusunan Mata Kuliah, Struktur kurikulum, dan SKS
d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Metode P embelajaran
3) Implementasi
a. Skema Ekuivalensi, Implementasi dan SKP I (Surat Keterangan
P endamping Ijazah)
b. Berita Acara Review setiap tahap peyusunan.
Dalam Buku Kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen IMMI terdapat bagian
yang disusun dalam satu bahasa Bahasa Indonesia, yaitu : profil lulusan, capaian
pembelajaran, struktur kurikulum, dan rencana pembelajaran semester.
B. Ring kasan Kurikulum
Ringkasan Kurikulum terdiri dari :
1. Ringkasan Program Studi yang memuat Nama Program Studi, Kode
nomenklatur, dan gelar lulusan;
2. Deskripsi singkat program studi meliputi sejarah program studi dan
lingkup keilmuan;
3. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran;
4. Struktur Kurikulum; dan
5. Rancangan Pembelajaran Semester, termasuk di dalamnya adalah daftar
pustaka per mata kuliah.
Ringkasan Kurikulum disusun dalam satu bahasa, Bahasa Indonesia.
C. Ko nten SKPI
Konten SKPI yang dibuat mengacu pada P ermendikbud 81 Tahun 2014
pasal 7 dan yang terkait, terutama dalam hal: Capaian pembelajaran. Konten
SKPI disusun dalam bahasa: Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
D. Ko nten Transkrip Akade mik
Konten Transkrip Akademik adalah:
1. Ringkasan Program Studi meliputi Nama P rogram Studi, Kode
nomenklatur, dan gelar lulusan;
2. Struktur Kurikulum; dan
3. Rancangan Pembelajaran Semester termasuk didalamnya adalah daftar
pustaka per mata kuliah.
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BAB II
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
2.1

SISTEM PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA
P ada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan
lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat
tahapan pokok, yaitu (1) Inp ut; (2) P roses; (3) Outpu t; dan (4) Ou tco mes. Input
Perguruan Tinggi (P T) adalah lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat yang
mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mendapatkan pengalaman belajar dalam
proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Input yang baik memiliki beberapa
indikator, antara lain nilai kelulusan yang baik, namun yang lebih penting adalah
adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Kualitas input sangat tergantung
pada pengalaman belajar dan capaian pembelajaran calon mahasiswa.
Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya
adalah menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik memiliki
unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (lea rn in g
ou tcomes) yang jelas; (2) Organisasi P T yang sehat; (3) P engelolaan PT yang
transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran P T dalam bentuk
dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan
dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6)
Ketersediaan sarana- prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. Dengan memiliki
keenam unsur tersebut, PT akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat,
serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang professional
Dalam perkembangannya, ketercapaian iklim dan masyarakat akademik
tersebut dijamin secara internal oleh P T masing-masing. Namun, proses penjaminan
mutu secara internal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil P T saja. Oleh
karenanya, pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan P endidikan Tinggi
(KEMRISTEK DIKTI), mensyaratkan bahwa P T harus melakukan proses
penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang
baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan
lulusan P T yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk
menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IP K; (2) Lama Studi dan (3) P redikat
kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat
mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat
terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar
diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa
nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada
peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (inp ut). Siklus ini harus dievaluasi dan
diperbaiki atau dikembangkan secara berkelanjutan (Gambar1-1).
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2.2 LANDASAN PEMIKIRAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
Sebelum tahun 2000 kurikulum disusun berdasarkan tradisi 5 tahunan (jenjang
S1) atau 3 tahunan (jenjang D3) yang selalu mengindikasikan berakhirnya tugas satu
perangkat kurikulum. Selain itu, berorientasi kepada rencana strategis P T yang
memuat visi dan misi PT juga telah berubah. Sebagian besar alasan perubahan
kurikulum berasal dari permasalahan internal P T sendiri. Apalagi pada situasi global
seperti saat ini, dimana percepatan perubahan terjadi di segala sektor, maka akan
sulit bagi masyarakat untuk menahan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni. Pada masa sebelum tahun 1999 (pre-millenium era) perubahan IPTEKS
yang terjadi mungkin tidak sedahsyat pasca-millenium. Jika dipahami secara
mendalam berdasarkan sistem pendidikan yang telah dijelaskan di atas, maka jika
terjadi perubahan pada tuntutan dunia kerja sudah sewajarnyalah proses di dalam PT
perlu untuk beradaptasi. Alasan inilah yang seharusnya dikembangkan untuk
melakukan perubahan kurikulum PT di Indonesia.
Gambar 2 -1: Alur Sistem Pe ndidikan Ting gi

Setelah diratifikasinya beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA,
WTO, GATTS) oleh Pemerintah RI, maka dunia semakin mencair dalam
berhubungan dan berinteraksi. Berbagai parameter kualitas akan dipasang untuk
menstandarkan mutu lulusan di berbagai belahan bumi. Berbagai kesepakatan dan
kesepahaman antar negara-negara di ASEAN mulai ditetapkan. Ro ad map atau peta
pengembangan mobilitas bebas tenaga kerja professional antar Negara di ASEAN
telah dibentangkan. Perkembangan ro admap tersebut dimulai semenjak tahun 2008
dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat
institusi pengembang SDM. Kemudian pada tahun 2010 mulailah disepakati Mutua l
Recog nitio n Agreement (MRA) untuk berbagai profesi. Beberapa bidang profesi yang
telah memiliki MRA adalah: (1 ) engin eers; (2) arch itect; (3) acco unta nt; (4) la nd
surveyors; (5 ) med ical do ctor; (6 ) dentist; (7 ) n urses, dan (8) labo r in tou rism.
Atas dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari
berbagai bidang pekerjaan dan profesi di era global, maka diperlukanlah sebuah
parameter kualifikasi secara internasional dari lulusan pendidikan di Indonesia.
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Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara
internal, kualitas pendidikan di Indonesia sendiri, terutama pendidikan tinggi
memiliki disparitas yang sangat tinggi. 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 kualifikasi pendidikan
ini membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi semakin turun.
Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dorongan sekaligus dukungan untuk
mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan di Indonesia dalam
bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi sebuah tonggak sejarah baru
(milesto ne) bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia agar menghasilkan sumber
daya manusia berkualitas dan bersaing di tingkat global. P asal 1 Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan:
Keran gka Kua lifika si Na sion al In do nesia , yang selanju tn ya disin gka t KKNI,
a da la h k eran gk a penjenjan ga n ku alifia si ko mp etensi yan g d ap at
men ya ndingkan, men yetarakan, d an men gintegrasikan antara b idang pendidikan
d an b idang p elatih an k erja serta penga lama n kerja d ala m ra ng ka p emb erian
p en gakuan kompetensi k erja sesu ai denga n struk tu r p ek erjaan di berb ag ai
sek tor.
KKNI juga 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 In terna tion al Co nventio n o n the Recog nition o f S tu dies, Diplomas a nd Deg rees
in Hig her Ed ucation in Asia an d th e 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 P erguruan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa, dimana kurikulum yang mengutamakan ketercapaian
penguasaan IP TEKS, 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 con cept the fou r
pilla rs o f education , yaitu lea rn in g to kn ow, learn in g to do , lea rn ing to be dan
learnin g to live tog ether (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.
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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 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
Ting gi (KPT). Pada Tabel 1-1 di bawah ini menjelaskan perbandingan Kurikulum
Pendidikan Tinggi di Indonesia dari waktu ke waktu.
Tabel 2-1. Perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari waktu ke waktu
KBI (1994)
Kurikulum
Nasional
(Kepmendikbud
Nomor:
Mengutamakan
penguasaan ipteks
Tidak merumuskan
kemampuannya
Menetapkan MK
wajib (100 – 110)
dari 160 sks (S1)

2.3

KBK (2000/2002)
Kurikulum Inti dan
Institusional
(Kepmendikbud
Nomor: pencapaian
Mengutamakan
kompetensi
Tidak ditetapkan batasan
keilmuan yang harus
dikuasai
Penetapan kompetensi
utama dari hasil
kesepakatan program studi
sejenis

KPT (2012)
Kurikulum Pendidikan
T inggi
(UUPT Nomor: 12/2012
dan kesetaraan
Mengutamakan
capaian pembelajaran
T erdiri dari sikap dan tata
nilai, kemampuan kerja,
pengembangan keilmuan,
kewenangan dan
tanggungjawabnya.
Perumusan capaian
pembelajaran minimal
tercantum pada SNPT dan
Hasil kesepakatan prodi
sejenis.

ARAH KEBIJAKAN KURIKULUM
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI
Rujukan penyusunan kurikulum harus mengacu kepada berbagai kebijakan
maupun standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan tinggi
yang wajib menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan standar
pendidikan tinggi lebih luas dari delapan standar yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional P endidikan.
Penerbitan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
(KKNI), menuntut kurikulum pendidikan tinggi juga merujuk
kepada cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh seorang lulusan.
Kata kunci yang mengkaitkan antara kurikulum dengan KKNI adalah capaian
pembelajaran (CP) dan kualifikasi. Pengemasan CP ke dalam jenjang kualifikasi
KKNI sangat penting untuk keperluan penyetaraan kualifikasi dan rekognisi antara
tingkat pendidikan dan tingkat pekerjaan.
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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.
P engembangan kurikulum Program Studi di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI
didasarkan atas berbagai kebijakan yang ada sebagai berikut ini.
1. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan capaian visi
STIMA IMMI yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam menghasilkan
lulusan berkualitas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika.
2. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Mutu
STIMA IMMI yang terdiri dari kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu.
3. Kurikulum senantiasa dapat diperbaharui (livin g d ocument) sesuai dengan
perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi atas dasar telaah
kritis dengan didukung bukti ilmiah yang mengarah kepada kompetensi KKNI.
4. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan Tenaga Ahli, stak eh olders
(pemangku kepentingan), Assosiasi Bidang Studi, dan civitas academika
program studi untuk mendapatkan masukan.
5. Penyusunan dan perbaikan kurikulum dilakukan serentak di setiap P rogram Studi
dan diharapkan penerapannya juga dilakukan secara serentak.
6. Pengembangan kurikulum didukung oleh Landasan Yuridis, Landasan
Filosofi, dan Landasan Teoritis.
7. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Yuridis dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku.
8. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Filosofi seperti idealisme,
humanisme, esensialisme, parenialisme, dan rekonstruktivisme sosial.
9. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Teoritis didasarkan atas ilmu dan
prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang mencakup relevansi, kontinuitas,
fleksibilitas, efektivitas, efesiensi, dan pragmatis.
10. STIMA IMMI akan menyediakan dana bantuan pemutakhiran kurikulum kepada
setiap prodi untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tersebut.
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BAB III
PARADIGM A KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI
3.1

KKNI DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
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. Pernyataan ini
ada dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
Sangat penting untuk menyatakan juga bahwa KKNI merupakan perwujudan
mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan
pelatihan yang dimiliki Negara Indonesia. Maknanya adalah, dengan 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.
Fungsi komprehensif ini menjadikan KKNI berpengaruh pada hampir setiap
bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya
pada sistem pendidikan tinggi, terutama pada kurikulum pendidikan tinggi.

3.2

KKNI SEBAGAI TOLOK UKUR
P ergeseran wacana penamaan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK ke KP T
memiliki beberapa alasan yang penting, sebagai berikut :
a) Penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketetapan peraturan, sehingga
masih memungkinkan untuk terus berkembang. Hal ini sesuai dengan kaidah
dari kurikulum itu sendiri yang terus berkembang menyesuaikan pada
kondisi terkini dan masa mendatang.
b) KBK
mendasarkan
pengembangannya
pada
kesepakatan
penyusunan
kompetensi lulusan oleh perwakilan penyelenggara program studi yang akan
disusun kurikulumnya. Kesepakatan ini umumnya tidak sepenuhnya merujuk
pada parameter ukur yang pasti, sehingga memungkinkan pengembang
kurikulum menyepakati kompetensi lulusan yang kedalaman atau jenjang
capaiannya berbeda dengan pengembang kurikulum lainnya walaupun pada
program studi yang sama pada jenjang yang sama pula.
c) Ketiadaan parameter ukur dalam sistem KBK menjadikan sulit untuk menilai
apakah program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih
rendah dari yang lain. Artinya, tidak ada yang dapat menjamin apakah
kurikulum program D4 misalnya lebih tinggi dari program D3 pada program
studi yang sama jik a yang menyusun dari kelompok yang berbeda.
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d)

KKNI memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1
(terendah) sampai jenjang 9 (tertinggi). Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan
jenjang Capaian P embelajaran (CP ) program studi pada jenjang tertentu, yang
mana kesepadanannya untuk pendidikan tinggi adalah jenjang 3 untuk D1,
jenjang 4 untuk D2, jenjang 5 untuk D3, jenjang 6 untuk D4/S1, jenjang 7
untuk profesi (setelah sarjana), jenjang 8 untuk S2, dan jenjang 9 untuk S3.
Kesepadanan ini diperlihatkan pada Gambar 3-1.
Gambar 3-1:
Penataan J enis dan Strata Pe ndidikan Ting gi

e) CP pada setiap jenjang KKNI diuraikan dalam diskripsi sikap dan tata
nilai, kemampuan,
pengetahuan,
tanggung
jawab
dan
hak dengan
pernyataan
yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik. Masingmasing deskriptor mengindikasikan kedalaman dan jenjang dari CP sesuai
dengan jenjang program studi.
f) KPT merupakan bentuk pengembangan dari KBK, menggunakan jenjang
kualifikasi KKNI sebagai pengukur CP untuk bahan penyusun kurikulum suatu
program studi.
g) P erbedaan utama KPT dengan KBK terletak pada kepastian dari jenjang
program studi karena CP yang diperoleh memilik i ukuran yang pasti.
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3.3 CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BAHAN UTAMA
PENYUSUNAN KPT
Akuntabilitas penyusunan KP T dapat dipertanggung jawabkan dengan
adanya KKNI sebagai tolok ukur dalam penyusunan CP . Secara khusus kewajiban
menyusun CP yang menggunakan tolok ukur jenjang KKNI dinyatakan dalam
P eraturan Menteri P endidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
2013 tentang P enerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
P endidikan Tinggi pada pasal 10 ayat 4, yakni: setiap program studi wajib
menyusun deskripsi CP minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi
sesuai dengan jenjang. Bahkan pada ayat yang sama juga dinyatakan bahwa setiap
program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi
pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi. Dengan
demikian semua perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program
studi harus mengembangkan kurikulum dan menyusun CP dengan menggunakan
KKNI sebagai tolok ukurnya.
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, dimana unsur CP mencakup
sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh
unsur ini menjadi kesatuan yang saling terkait dan juga membentuk relasi sebab
akibat. Oleh karenanya, unsur CP dapat dinyatakan bahwa siapapun orang di
Indonesia, dalam perspektif sebagai SDM, pertama-tama harus me miliki sikap dan
tata nilai ke Indo nesiaan, padanya harus dile ngk api de ng an ke mampuan yang
tepat dan menguasai/didukung oleh peng etahuan yang sesuai, maka padanya
berlaku tangg ung jawab sebelum dapat menuntut/me ndapat hak-nya. Kesatuan
unsur CP tersebut digambarkan seperti Gambar 3-2.

Gambar 3-2: Capaian P embelajaran Sesuai KKNI
Apabila unsur-unsur pada CP tersebut dijadikan bahan utama dalam
penyusunan kurikulum pada program studi, maka lulusannya akan dapat
mengkonstruksi dirinya menjadi pribadi yang utuh dan unggul dengan karakter yang
kuat dan bersih.
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BAB IV
TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI
4.1

PENYUSUNAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI
P engaturan mata kuliah dalam tahapan semester sering dikenal sebagai struktur
kurikulum. Secara teoritis terdapat dua macam pendekatan penyusunan struktur
kurikulum, yaitu model serial dan model paralel. P endekatan model serial adalah
pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur
keilmuannya. P ada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari yang paling dasar
(berdasarkan logika keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan mata
kuliah lanjutan (a dvanced). 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. Permasalahan yang sering muncul adalah
siapa yang harus membuat hubungan antar mata kuliah antar semester. 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 antara dosendosen 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 terlambatnya
kelulusan
mahasiswa karena bila salah satu mata kuliah prasyarat tersebut gagal mereka
harus mengulang di tahun berikutnya.
Adapun pendekatan struktur kurikulum model paralel menyajikan mata
kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Struktur paralel ini
secara ekstrim sering dijumpai dalam model BLOK di program studi kedokteran.
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. Tetapi, struktur kurikulum paralel tidak hanya dilaksanakan dengan
model Blok, tetapi dapat juga dalam bentuk 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.
Sebagai penutup dari rangkaian penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh
setiap program studi, dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini. Di dalam
gambar tersebut tampak bahwa pada awal pengembangan kurikulum, program studi
harus menetapkan capaian pembelajaran pendidikannya, yang dikenal dengan profil
(peran mahasiswa). Dari peran inilah, capaian pembelajaran di setiap tahap
pendidikan dapat diturunkan dengan lebih akuntabel dan reliabel. Maknanya,
tidak ada program studi yang terlewat dalam mencapai tujuan pendidikan
nasional
yang
dituangkan
dalam KKNI. Ketentuan dari penetapan capaian
pembelajaran ini, diatur dalam standar kompetensi lulusan dalam Peraturan Menteri
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional P endidikan Tinggi
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Gambar 4.1.
Tahapan Pe nyusunan Kurik ulum

4.2. TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN KURIKULUM
Tahap-tahap penyusunan kurikulum diperlihatkan pada Gambar 4.2. Dalam
gambar tersebut diperlihatkan 8 langkah penyusunan kurikulum 2016 yang akan
diuraikan pada subbab selanjutnya.
Gambar 4.2
Alur Pe nyusunan Kurik ulum 2 01 6 Se kolah Ting gi Manajemen IMMI

Kurikulum 2016 disusun berbasis luaran (o utco mes ba sed). Langkah awal yang
harus dilakukan dalam menyusun kurikulum adalah dengan melakukan analisis
SWOT dan Tra cer Stu dy serta Ma rk et Sign als. Ketiga kegiatan ini merupakan bagian
penting dalam keseluruhan kegiatan evaluasi pelaksanaan kurikulum sebelumnya.
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Perlu ditekankan bahwa selama proses penyusunan kurikulum, keterlibatan
seluruh staf program studi dan perwakilan (sta ke h older) Pemangku Kepentingan
harus dilakukan untuk menjamin konvergensi konstruksi dari kurikulum program
studi.
4 .2 .1. Alur Pe ne ntuan Profil Lulusan
Alur penentuan
profil lulusan diperlihatkan dalam Gambar 4.3.
P ernyataan
profil lulusan
merupakan
bukti
akuntabilitas
akademik
program studi. Selain itu, profil lulusan menjadi pembeda program studi
satu terhadap program studi lainnya.
Gambar 4 .3 .
Alur Pe nentuan Profil Lulusan

Langkah-langkah menyusun Profil Lulusan seperti yang diilustrasikan
dalam Gambar 4.3 adalah sebagai berikut:
(a) Lakukan studi pelacakan (tracer stud y) kepada pengguna potensial yang
sesuai dengan bidang studi, ajukan pertanyaan berikut: “b erpera n seba ga i
a pa sa jakah lulu sa n program studi setela h selesai pend idika n?”. Jawaban
dari pertanyaan ini menunjukkan sinyal kebutuhan pasar atau Market
S ign al. Tracer stud y dan ma rk et sig nal dapat dilakukan dengan metode
kuesioner.
(b) Identifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya
program studi sesuai dengan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Manajemen
IMMI. Ajukan pertanyaan berikut: “Lulusan yan g d ih asilk an sep erti
a pa ?”.
(c) Lakukan b en ch mark dan p osition ing dengan program studi yang
sama/sebidang pada perguruan tinggi lain maupun yang diselenggarakan
dalam Sekolah Tinggi Manajemen IMMI sehingga ada penciri umum
program studi.
Lingkup benchmark meliputi :
o Ben ch mark internasional,
o Ben ch mark nasional, dan
o Ben ch mark internal
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(d)

(e)
(f)

(g)

Metode benchmark dapat dilakukan baik secara fisik maupun
benchmark
literatur berdasarkan data-data sekunder yang dapat diakses melalui
internet.
Referensi lain dapat dipertimbangkan meliputi : kriteria akreditasi
nasional dan internasional, hasil FGD (Focus Grou p Discu ssion )
dengan pakar-pakar sesuai bidang keilmuan program studi, dan literatur
lainnya.
Semua data yang diperoleh dianalisis dengan metode SWOT.
Apabila diperlukan, metode analisis lain dapat digunakan.
Pernyataan profil tidak boleh keluar dari bidang keilmuan/keahlian
dari program studinya. Contoh: Program Studi Teknik Telekomunikasi
tidak boleh memiliki profil lulusan sebagai M ed ical Rep resenta tive
walaupun seandainya hasil tra cer stud i mendapatkan data tersebut.
Penting diingat bahwa profil merupakan peran dan fungsi lulusan
namun
dengan
bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan,
mengidentifikasi
jenis pekerjaan dan jabatan dapat membantu
menentukan profil lulusan.

P ernyataan profil lulusan merupakan sebuah kata benda. Deskripsi dari
setiap pernyataan profil lulusan dapat disertakan untuk memudahkan dalam
melaksanakan tahap pengembangan kurikulum berikutnya, misalnya dalam
menentukan CP (Capaian P embelajaran).
4.2.2. Contoh Pene ntuan Pro fil Lulusan
P enentuan profil lulusan yang benar dan yang salah diberikan pada
Tabel 4.1 berikut :
Tabe l 4 .1
Co ntoh Penentuan Profil Lulusan yang Be nar dan yang Salah
CONTOH PROFIL BENAR
Komunikator
Pengelolaan Proyek
Manajer
Konsultan Sekolah
Peneliti

CONT OH PROFIL YANG SALAH
Anggota DPR
Pemasaran
Birokrat
Pegawai Negeri
Staf HRD

4.3. PENENTUAN KOMPETENSI LULUSAN
(CAPAIAN PEMBELAJARAN)
4.3.1. Alur Penentuan Capaian Pe mbe lajaran (CP)
Alur penentuan capaian pembelajaran diperlihatkan dalam Gambar 2.3.
Capaian pembelajaran merupakan jawaban atas pertanyaan: “apa saja
kemampuan yang harus dimiliki sesuai profil ?”. Rujukan untuk menyusun CP
adalah KKNI dan Standar Nasional P endidikan Tinggi.
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Gambar 4 .4 .
Alur Penentuan Capaian Pe mbe lajaran

Ada beragam cara untuk menyusun CP, Gambar 4.4 memperlihatkan
contoh model penyusunan CP:
(a) Deskrisi CP unsur Sikap dan Keterampilan Umum diambil dari dari
SN DIKTI bagian lampiran sesuai dengan jenjang program studi.
Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut merupakan standar
minimal dan dapat dikembangkan maupun ditambah deskripsi capaian
lain atau baru sesuai dengan keunggulan dan kekhasan program studi.
(termasuk unsur tanggung jawab dan hak).
(b) Unsur Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan dapat merujuk pada
Deskriptor KKNI unsur Kemampuan dan Pengetahuan sesuai dengan
jenjangnya. Misal: Jenjang S1 atau D4 sesuai dengan jenjang 6 KKNI.
(c) Gunakan profil dengan deskripsinya untuk menurunkan CP. Ajukan
pertanyaan “ag ar da pa t berp era n sep erti pernyatan da lam profil
tersebu t, kema mpu an d an p en getahu an a pa ya ng h arus dica pa i d an
diku asai? ” jawabannya bisa hanya satu atau lebih.
(d) Capaian Pembelajaran harus menunjukkan keunggulan dan kekhasan
program studi. Oleh karena itu, hasil b en ch mark dan p osition ing yang
dilakukan pada saat menentukan profil lulusan pada sub bab 2.2
digunakan kembali sebagai bahan pertimbangan.
Gambar 4.5
Mo de l Pe nyusunan Capaian Pe mbe lajaran
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4.3.2. Pe netapan Capaian Pe mbelajaraan
Deskripsi Capaian Pembelajaran (CP) menjadi komponen penting
dalam
rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KP T).
Sebagaimana telah diungkapkan di bab sebelumnya, CP dapat dipandang
sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belaja r yang telah ditempuh
oleh seorang pembelajar/ mahasiswa selama menempuh studinya pada satu
program studi tertentu. Unsur capaian pembelajaran mencakup: sikap dan
tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh
unsur
ini menjadi kesatuan yang saling terkaitt dan juga membentuk
hubungan sebab akibat. Secara umum CP dapat memiliki beragam fungsi,
diantaranya :
a)
Sebagai Penciri, Deskripsi, atau Spesifikasi dari Program Studi.
b)
Sebagai
ukuran,
rujukan,
pembanding
pencapaian
jenjang
pembelajaran dan pendidikan.
c)
Sebagai kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan
P endamping Ijazah)
d)
Sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.
Karena sifatnya yang multifungsi seperti di atas, maka sangat mungkin
format diskripsi CP beragam sesuai dengan kebutuhannya. P ada fungsi
tertentu CP dapat 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.
4.3.3. Unsur dalam Capaian Pe mbelajaran
P engertian capaian pembelajaran menurut KKNI (P erpres RI No. 8
Tahun 2012) adalah: internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan,
pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang
dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu
bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
Dalam SN-DIKTI salah satu yang terkait dengan pengertian termuat
dalam salah satu standar yakni “standar kompetensi lulusan” yang tertera
pada pasal 5 ayat (1) P ermenristek dikti No. 44 Tahun 2015 yang dituliskan
sebagai berikut : “Sta nda r Ko mp etensi Lu lusan merup ak an k riteria minima l
tenta ng kualifikasi kema mpuan lulusan ya ng men cakup sikap , p en getahu an ,
da n keterampilan, yan g dinya taka n da lam rumu san cap aian p embela jaran
lu lusan ”.
Dimana sikap diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai
hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan
spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman
kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang
terkait pembelajaran. Penge tahuan 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.
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Sedangkan Kete rampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk
kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen,
yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
Dalam SN Dikti, unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni
ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
a)
Kete rampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang
wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin
kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis
pendidikan tinggi; dan
b)
Kete rampilan k husus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib
dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program
studi.
Gambar 4.6
Pene tapan Capaian Pembelajaran me nurut SN-DIKTI

Keterkaitan utama CP adalah pada diskriptor generik KKNI, hal
ini sangat jelas dikarenakan definisi CP dinyatakan pertama kali dalam
P eraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
KKNI. Dalam KKNI, CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang
diperoleh seseorang yang menyelesaikan suatu proses belajar baik yang
terstruktur maupun tidak terstruktur. CP, dengan demikian akan
mengidentifikasi unsur-unsur pencapaian belajar tersebut, sehingga dapat
diidentifikasi jenjang atau derajatnya.
4 .3 .4 Tahap Penyusunan Capaian Pe mbelajaran
Menurut SN-DIKTI CP lulusan terdiri dari unsur sikap, ketrampilan
umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan unsur sikap dan
ketrampilan umum yang merupakan bagian dari CP telah dirumuskan
dalam SN-DIKTI sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh setiap
lulusan sesuai jenis dan jenjang program pendidikannya. Sedangkan unsur
ketrampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan
minimal lulusan suatu program studi tertentu, wajib disusun oleh forum
program studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh suatu program
studi. Hasil rumusan CP dari forum atau program studi dikirim ke Direktorat
P embelajaran Kemristek-DIKTI, dan setelah diverifikasi oleh tim pakar, hasil
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akhir rumusan CP bersama rumusan CP program studi yang lain akan dimuat
dalam laman DIKTI untuk masa sanggah dalam waktu tertentu sebelum
ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan (SKL) oleh Dirjen
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek- DIKTI. P enyusunan CP ,
secara substantif dapat dilakukan melalui tahapan berikut:
1. Bagi program studi yang belum memiliki rumusan “kemampuan
lulusannya” dapat mencari referensi rumusan CP lulusan dari program
studi sejenis yang memiliki reputasi baik, dan dari sumber lain yang
pernah ditulis, misal dari: asosiasi profesi, kolegium keilmuan,
konsorsium keilmuan, jurnal pendidikan, atau standar akreditasi dari
negara lain.
2. Bagi program studi yang telah memiliki rumusan ‘kemampuan
lulusannya’
dapat
mengkaji
dengan
membandingkan
serta
menyandingkan rumusan tersebut terhadap rumusan CP pada KKNI
untuk melihat kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang
kualifikasinya.
3. Menyesuaikan hasil rumusan dengan rumusan sikap dan ketrampilan
umum yang telah ditetapkan di SN-DIKTI sebagai salah satu bagian
kemampuan minimal yang harus dicapai.
4.3.5 Je nis Formulasi CP
Ragam
formulasi
deskripsi
CP
dimungkinkan
dikarenakan
pernyataannya yang menyesuaikan dengan kefungsiannya. Pada saat
dipergunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya
akan dituliskan pada SKPI yang menyatakan ragam kemampuan yang
dicapai 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 justru harus rinci sehingga dapat
menggambarkan kemampuan pada setiap profil yang dituju.
Sebagai penciri program studi, seringkali pernyataan CP dituntut untuk
seringkas mungkin sehingga dapat saja dinyatakan dalam satu paragraf yang
mencakup seluruh unsurnya. Pernyataan CP untuk kebutuhan pengembangan
kurikulum dapat dilakukan dengan menelusuri dari profil yang dituju dan
mengantisipasi bahan kajian yang akan disusun. CP pada pengembangan
kurikulum berpeluang lebih mudah dikemban gkan.
Hasil penyusunan CP untuk mengembangkan kurikulum dapat
dipergunakan sebagai perantara dalam menyusun CP untuk penciri program
studi yang lebih ringkas. P olanya adalah dengan merekonstruksi diskripsi
rinci pada CP kurikulum dengan melakukan filterisasi untuk mendapatkan
substansi dari setiap pernyataan sehingga diperoleh kalimat atau paragraf
yang konvergen.
4.3.6. Alur Penyusunan CP
P ola atau alur penyusunan CP , utamanya untuk referansi
dalam
menyusun dokumen kurikulum minimal mencakup :
a. Profil : postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau
menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang
KKNI
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b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.

CP (Capaian P embelajaran): dapat menyesuaiakan dengan deskriptor
KKNI atau unsur CP pada SN-DIKTI.
Bahan Kajian: sebagai komponen/materi yang harus dipelajari /
diajarkan untuk mencapai CP yang direncanakan.
Mata kuliah: merupakan wadah sebagai konsekwensi adanya bahan
kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen.
Metoda Pembelajaran: merupakan strategi efektif dan efesien dalam
menyampaikan atau mengakuisisi bahan kajian selama proses
pembelajaran.
Metoda Penilaian: proses identifikasi dan penentuan tingkat penetrasi
maupun penguasaan bahan kajian oleh pembelajar melalui parameter dan
variabel ukur yang akuntabel.
Dosen/laboran/teknisi: SDM yang tepat dan kompeten pada bidangnya
sesuai dengan profil yang dituju yang harus ada dan siap.
Sarana Pembelajaran: yang membangun lingkungan dan suasana
belajar yang memberdayakan.

Penyusunan CP dengan pola di atas setidaknya membutuhkan langkah
penentuan atau identifikasi profil lulusan. Profil dapat disepadankan dengan
spesifikasi teknis dari hasil proses produksi, dalam hal ini adalah proses
pembelajaran pada institusi pendidikan. Dengan demikian, pendeskripsian
profil menjadi langkah utama yang harus dilakukan dalam menyusun CP.
Tidak akan ada CP yang dapat dihasilkan tanpa mengetahui profil terlebih
dahulu.
4 .3 .7. Langkah Me nentukan Pro fil
Profil lulusan suatu program studi dapat disusun secara praktis dengan
mengikuti alur sebagai berikut :
Gambar 4.7
Lang kah Penyusunan Profil Lulusan

Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok program studi
sejenis/asosiasi program studi, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat
diterima dan dijadikan rujukan secara nasional.
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Dalam penyusunan profil keterlibatan dari stak e hold ers juga akan
memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas
antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan
menggunakan lulusannya. Hal ini menjamin mutu dari profil lulusan.
Penentuan profil juga wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan
sesuai dengan KKNI. Aspek yang perlu menjadi pertimbangan mencakup :
sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang
akan diemban oleh seorang lulusan. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan
membandingkan terhadap diskriptor generik KKNI.
Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk
mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerahsehingga rumusan
profil akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab
persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masingmasing.Bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi
bersangkutan. Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang
muncul di masyarakat harus dapat diakomodasikan, sehingga turut dalam
mewarnai profil.
Profil yang telah terdefinisi dengan jelas akan menjadi modal utama
dalam mengembangkan pernyataan CP program studi. Satu program studi
setidaknya memiliki satu profil, sangat umum bahwa satu program studi
memiliki lebih dari satu profil. Berapa jumlah profil maksimum dapat
diperkirakan dengan merujuk pada jenjang pendikan diperbandingkan
dengan diskripsi KKNI. Secara umum, semakin tinggi jenjangnya,
berpeluang untuk memiliki jumlah profil lebih banyak.
4 .3 .8. Alur Menyusun Pernyataan CP
Profil yang tersusun dengan cermat akan memudahkan dalam
menyusun pernyataan CP . Metode paling sederhana dalam menyusun profil
adalah dengan menguraikan setiap definisi profil menjadi unsur-unsur CP.
Tip sederhana dalam menyusun CP dari profil yang ada adalah dengan
pola fikir berikut: profil adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh
seorang lulusan, sedangkan CP adalah apa yang harus dapat dilakukan
oleh lulusan sesuai profil tersebut.
Gambar 4.8
Alur Penyusunan CP
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Diagram di atas menunjukkan alur penyusunan CP yang diturunkan dari
profil dengan menguraikan kedalam unsur-unsur deskripsi pada KKNI.
Perumusan CP dengan menguraikan kedalam unsur KKNI harus juga
memasukkan komponen lain yakni :
a. Indikator tingkat capaian: merupakan gradasi pernyataan deskripsi
sesuai dengan jenjang yang akan dicapai, hal ini tertera dalam deskripsi
generik KKNI;
b. Visi dan misi program studi: menjamin kekhasan dan cita-cita atau
tujuan dari program pendidikan dapat dicapai;
c. Bidang keilmuan: sangat penting untuk program studi jenis akademik
sesuai dengan nomenklatur;
d. Bidang
keahlian: pendidikan
jenis
profesi dan
vokasi wajib
mengidentikasi secara teliti;
e. Kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk membangun dan
menyusun CP yang direncanakan;
f. Referensi prodi sejenis yang berkembang di negara lain sebagai
pembanding jika ada;
g. Peraturan yang ada;
h. Kesepakatan prodi dan juga profesi terkait.
4.3.9. Rujukan Penyusunan Capaian Pembelajaran
P engembang kurikulum dapat menetapkan tujuan pembelajaran secara
lebih spesifik jika menggunakan taksonomi pembelajaran untuk menyiapkan
perencanaan desain pembelajaran sampai perlengkapan evaluasinya. Selama
dekadeini, telah dikenalkan 3 (tiga) model besar taksonomi, yaitu mulai
dari Bloom (1956), Anderson dan Krathwol (2002) dan terakhir adalah
taksonomi belajar Marzano (2009). Penyusun kurikulum dan rancangan
pembelajaran dapat memilih model taksonomi yang ada. Masing-masing
memiliki kelebihan dan kekhasan.

4.4. KKNI DAN SNPT
Sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem
pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan
capaian pembelajaran nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan
sumberdaya manusia nasional yang bermutu dan produktif, telah disusun Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sebagai perwujudan mutu jati diri bangsa
Indonesia dalam sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta
sistem pengakuan kompetensi nasional, KKNI dimaksudkan sebagai pedoman untuk:
a. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui
pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
b. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang
diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau
pengalaman kerja;
c. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh
melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman
kerja;
d. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia
dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia.
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Kesetaraan antara capaian pembelajaran setiap jenjang program pendidikan
pada ke‐3 jalur pendidikan tinggi dengan jenjang kualifikasi KKNI dapat dilihat
pada Gambar 4.9. Terlihat dalam gambar tersebut bahwa program diploma 3, diploma
4, sarjana dan magister adalah berada pada level 5, 6, dan 8.
Gambar 4.9.
Diagram Le ve l KKNI untuk Pendidikan Keilmuan, Ke ahlian, Profesi dan
Penge mbang an Karir

Berdasarkan P erpres No. 8 Tahun 2012 Tentang
Kerangka
Kualifikasi
Nasional Indonesia, deskripsi lulusan pada level 5, 6, dan 8 adalah sebagai berikut:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta Mendukung
perdamaian dunia.
d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi
terhadap masyarakat dan lingkungannya.
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta
pendapat/temuan original orang lain.
f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
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Level 5
(Diploma 3)
Mampu menyelesaikan
pekerjaan berlingkup luas,
memilih metode yang sesuai
dari beragam pilihan yang
maupun belum baku dengan
menganalisis data, serta mampu
menunjukkan kinerja dengan
mutu dan kuantitas yang
terukur.
Menguasai konsep teoritis
bidang pengetahuan tertentu
secara umum, serta mampu
memformulas ikan penyelesaian
masalah procedural

Mampu mengelola kelompok
kerja dan menyusun laporan
tertulis secara komprehensif

Bertanggung jawab pada
pekerjaan sendiri dan dapat
tanggung jawab atas pencapaian
hasil kerja kelompok

Level 6
(Diploma 4, Sarjana)
Mampu mengaplikasikan
bidang keahliannya dan
memanfaatkan ilmu
pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni pada
bidangnya dalam
penyelesaian masalah serta
mampu beradaptasi terhadap
situasi yang dihadapi.
Menguasai konsep teoritis
bidang pengetahuan tertentu
secara umum dan konsep
teoritis bagian khusus dalam
bidang pengetahuan tersebut
secara mendalam, serta
mampu memformulasikan
penyelesaian masalah
prosedural.
Mampu mengambil
keputusan yang tepat
berdasarkan analisis
informasi dan data, dan
mampu memberikan
petunjuk memilih berbagai
alternatif solusi secara
mandiri dan kelompok.
Bertanggung jawab pada
pekerjaan sendiri dan dapat
diberi diberi tanggung jawab
atas pencapaian hasil
organisasi

Level 8
(Magister)
Mampu mengembangkan
pengatahuan teknologi,
dan/atau seni di dalam bidang
keilmuannya atau sudah
praktek profesionalnya
melalui riset, hingga
menghasilkan karya inovatif
dan teruji.
Mampu memecahkan
permasalahan ilmu teknologi,
dan/atau seni di dalam bidang
keilmuannya melalui
pendekatan inter atau
multidisipliner.

Mampu mengelola riset dan
pengembangan yang
bermanfaat bagi masyarakat
dan keilmuan, serta dalam
mampu mendapat pengakuan
nasional dan internasional

Berdasarkan P ermendikbud RI No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi, Rumusan Sikap dan Keterampilan Umum untuk Level Diploma,
Sarjana, dan Magister adalah sebagai berikut:
4.4.1.

Rumusan Sikap
Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus
memiliki sikap sebagai berikut:
(a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius;
(b) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama,moral, dan etika;
(c) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
(d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan
bangsa;
(e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
(f) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
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(g) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
(h) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
(i) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;
(j) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
4.4.2.

Rumusan Keterampilan Umum
Rumusan Keterampilan Umum untuk program diploma 3 dan diploma 4
adalah:
Lulusan Program Diploma Tiga wajib
memiliki keterampilan-umum sebagai
berikut:

Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana
Terapan wajib memiliki keterampilan
umum sebagai berikut:

Mampu menyelesaikan pekerjaan
berlingkup luas dan menganalisis data
dengan beragam metode yang sesuai,
baik yang belum maupun yang sudah
baku;

Mampu menerapkan pemikian logis,
kritis, inovatif, bermutu, dan terukur
dalam melakukan pekerjaan yang
spesifik di bidang keahliannya serta
sesuai dengan standar kompetensi kerja
bidang yang bersangkutan;

Mampu menunjukkan kinerja bermutu
dan terukur;

Mampu menunjukkan kinerja mandiri,
bermutu dan terukur;

Mampu memecahkan masalah
pekerjaan dengan sifat dan konteks
yang sesuai dengan bidang keahlian
terapannya didasarkan pada pemikiran
logis, inovatif, dan bertanggung jawab
atas hasilnya secara mandiri;

mampu mengkaji kasus penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan bidang
keahliannya dalam rangka menghasilkan
prototype, prosedur baku, desain atau
karya seni, menyusun hasil kajiannya
dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi
desain, atau esai seni, dan
mengunggahnya dalam laman perguruan
tinggi;

Mampu menyusun laporan hasil dan
proses kerja secara akurat dan sahih
serta mengomunikasikannya secara
efektif kepada pihak lain yang
membutuhkan;

Mampu menyusun hasil kajian tersebut
di atas dalam bentuk kertas kerja,
spesifikasi desain, atau esai seni, dan
mengunggahnya dalam laman perguruan
tinggi;

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

Mampu memelihara dan
mengembangkan jaringan kerja sama
dan hasil kerja sama didalam maupun di
luar lembaganya;
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Mampu melakukan proses evaluasi
diri terhadap kelompok kerja yang
berada dibawah tanggung jawabnya,
dan mengelola pengembangan
kompetensi kerja secara mandiri;

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

Mampu mendokumentasikan,
menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi;

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

mampu mendokumentasikan,
menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi;

Rumusan Keterampilan Umum untuk program sarjana dan magister adalah:
SARJA NA

MAGISTER

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki
keterampilan umum sebagai berikut:

Lulusan Program Magister wajib memiliki
keterampilan-umum sebagai berikut:

M ampu 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;

M ampu menunjukkan kinerja
mandiri, bermutu, dan terukur;

Mampu mengembangkan pemikiran
logis, kritis, sistematis, dan kreatif
melalui penelitian ilmiah, penciptaan
desain atau karya seni dalam bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan bidang
keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah
dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah,
tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk
tesis, dan memublikasikan tulisan
dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat
nasional dan mendapatkan pengakuan
internasional berbentuk presentasi
ilmiah atau yang setara;
Mampu melakukan validasi akademik
atau kajian sesuai bidang keahliannya
dalam menyelesaikan masalah di
masyarakat atau industri yang relevan
melalui pengembangan pengetahuan dan
keahliannya;
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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, menyusun
deskripsi saintifik hasil kajiannya
dalam bentuk skripsi atau laporan
tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi;
Mampu menyusun deskripsi
saintifik hasil kajian tersebut di atas
dalam bentuk skripsi atau laporan
tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi;
Mampu mengambil keputusan secara
tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis informasi
dan data;

Mampu memelihara dan
mengembangkan jaringan kerja
dengan pembimbing, kolega, sejawat
baik di dalam maupun di luar
lembaganya;
Mampu bertanggungjawab atas
pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi
terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang
berada di bawah tanggungjawabnya;
mampu melakukan proses evaluasi
diri terhadap kelompok kerja yang
berada dibawah tanggung jawabnya,
dan mampu mengelola pembelajaran
secara mandiri;
mampu mendokumentasikan,
menyimpan mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi;

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

Mampu mengidentifikasi bidang
keilmuan yang menjadi obyek
penelitiannya dan memposisikan ke
dalam suatu peta penelitian yang
dikembangkan melalui pendekatan
interdisiplin atau multidisiplin;
Mampu mengambil keputusan dalam
konteks menyelesaikan masalah
pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora
berdasarkan kajian analisis atau
eksperimental terhadap informasi dan
data;
Mampu mengelola, mengembangkan
dan memelihara jaringan kerja dengan
kolega, sejawat di dalam lembaga dan
komunitas penelitian yang lebih luas;
Mampu meningkatkan kapasitas
pembelajaran secara mandiri;

mampu mendokumentasikan,
menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data hasil
penelitian dalam rangka menjamin
kesahihan dan mencegah plagiasi;
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4.4.3

Co ntoh Penentuan Capaian Pe mbe lajaran
Berikut ini adalah contoh-contoh dalam penentuan capaian pembelajaran.
Tabel 4.5 Capaian Pembelajaran untuk Profil Akuntansi,
P rodi S1 Sarjana Manajemen
Unsur Kemampuan level 6
Mampu menyediakan informasi
akuntansi keuangan dan operasional
untuk pengambilan keputusan bisnis

Unsur Ketrampil an Khusus S 1
Menyusun laporan kinerja perusahaan,
Menyusun laporan biaya dan harga
pokok produk
Melakukan penyusunan dan
pengevaluasian anggaran tahunan
perusahaan
Melakukan analisis varians

Unsur Kemampuan level 6

Unsur Ketrampil an Khusus S 1
Mampu menyusun laporan kinerja
Mampu menyusun laporan biaya dan
harga pokok produk yang digunakan untuk
penentuan harga jual
Mampu melakukan penyusunan dan
pengevaluasian anggaran tahunan
perusahaan yang digunakan untuk
pengendalian biaya
Mampu melakukan analisis varians biaya
yang digunakan untuk pengendalian biaya

Mampu melakukan perencanaan,
pengkoordinasian, implementasi, dan
pengendalian biaya

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
PROFIL : AKUNTANSI MANAJEMEN
SIKAP
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius.
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral dan etika.
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggung jaw ab pada negara dan bangsa.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan.
T aat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara .
Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.
Menunjukkan sikan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri.
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kew irausahaan.
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PENGUASAAN PENGETAHUAN
a. Menguasai konsep teoritis tentang manajemen, sehingga dapat
menghitung, menganalisa, dan melaporkan informasi financial dan non
financial sehingga yang dapat membantu para manager di perusahaan
untuk mencapai tujuan perusahaan
b. Memahami jenis-jenis biaya yang ada di dalam suatu perusahaan
beserta cara perhitungannya
c. Menguasai prinsip dan teknik perhitungan penyusunan anggaran dan
pemantauan realisasi anggaran
d. Menguasai metode pengalokasian biaya terhadap produk
e. Menguasai perhitungan biaya produksi di perusahaan manufaktur.
f. Menguasai pembuatan laporan biaya produksi
KETERAMPILAN KHUSUS
a. Mampu menyusun laporan keuangan,
b. Mampu menyusun laporan biaya dan harga pokok produk
c. Mampu melakukan penyusunan dan pengevaluasian anggaran tahunan
perusahaan
d. Mampu melakukan analisis varians
e. Mampu menyusun laporan biaya dan harga pokok produk yang
digunakan untuk penentuan harga jual
f. Mampu melakukan penyusunan dan pengevaluasian anggaran
tahunan perusahaan yang digunakan untuk pengendalian biaya
g. Mampu melakukan analisis varians biaya yang digunakan untuk
pengendalian biaya
g. Menguasai konsep teoritis tentang akuntansi manajemen, sehingga dapat
menghitung, menganalisa, dan melaporkan informasi financial dan non
financial sehingga yang dapat membantu para manager di perusahaan
untuk mencapai tujuan perusahaan
h. Memahami jenis-jenis biaya yang ada di dalam suatu perusahaan
beserta cara perhitungannya
i. Menguasai prinsip dan teknik perhitungan penyusunan anggaran dan
pemantauan realisasi anggaran
j. Menguasai metode pengalokasian biaya terhadap produk
k. Menguasai perhitungan biaya produksi di perusahaan manufaktur.
l. Menguasai pembuatan laporan biaya produksi
KETERAMPILAN UMUM
a. 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.
b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
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, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi.
c. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk
skripsi atau laproan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi.
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d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
e. Mampu memeliharan dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun diluar lembaga.
f. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok
dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian
pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggung jaw abnya.
g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
h. ampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menentukan
kembali
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

4.5. PENENTUAN BAHAN KAJIAN
4 .5 .1.

Alur Penentuan B ahan Kajian
Alur penentuan bahan kajian diperlihatkan dalam Gambar 4.10. Dalam
gambar tersebut diperlihatkan bahwa untuk membuat bahan kajian, dapat
dilakukan dengan menjawab pertanyaan mendasar: “untuk dapat menguasai
semua unsur dalam Capaian P embelajaran, bahan kajian apa saja (keluasan)
yang perlu dipelajari dan seberapa dalam tingkat penguasaannya ?”.
Gambar 4.1 0
Alur Penentuan Bahan Kajian

Bahan Kajian:
diambil dari peta keilmuan (rumpun ilmu) yang menjadi ciri pro gram
studi atau dari khasanah keilmuan yang akan dibangun oleh program
studi.
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.
Penentuan bahan kajian dapat menggunakan model pada Tabel 4.11.
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Tabel 4 .11
Conto h Model Penentuan Bahan Kajian dan Relasinya dengan Capaian
Pe mbe lajaran

4 .5 .2

Penentuan Kedalaman dan Keluasan Kajian
P enentuan
kedalaman
kajian
mengacu
pada
SN-DIKTI,
permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 9 sebagai berikut:
a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum,
pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar
pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep
teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit
menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan
tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang
pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang
pengetahuan dan keterampilan tertentu;
f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu
paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan
tertentu;
g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit
menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan
tertentu.
Tingkat kedalam dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif
dan integratif. Oleh karena itu program studi yang memiliki jenjang
pendidikan berkelanjutan, perlu untuk mendesain kurikulum secara
berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang.
Mengasosiasikan kedalaman bahan kajian dengan taksonomi bloom,
seperti terlihat dalam Tabel 4.9, 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 App lication pada
aspek kognitif taksonomi Bloom.
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Tabel 4.9 Daftar Pe ng uasaan Penge tahuan
(Domain Kog nitif) – Bloom (19 56 )

Jika dibuat bobot relatif (sebagai alat bantu) know = 1, understand = 2,
dan application = 3, dan seterusnya, maka BK2 berbobot 3. Untuk kurikulum
bidang komputer dapat mengacu pada computing curricula yang disusun
bersama oleh ACM (The Association for Compu ting Machina ry), AIS (Th e
Asso ciation fo r Informa tion System), dan IEEE Co mp uter So ciety.
Tabel 4.10 berikut ini adalah matriks model relasi capaian
pembelajaran dengan bahan kajian dan kedalamannya.
Tabe l 4 .1 0 Matriks Mo de l Re lasi Capaian Pembelajaran dengan
Kedalaman B ahan Kajian
Capaian
Pembelajaran
Mampu .....

No

Bahan Kajian

Kedalaman
(bobot)

1

BK1

2

2

BK2

3

...

...

...

...

...

...
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4 .5 .3

Conto h Penentuan B ahan Kajian deng an Ting kat Ke dalaman dan
Keluasannya
Berikut adalah contoh yang ditampilkan dalam buku “panduan ringkas
menyusun KP T”, berupa penyusunan bahan kajian pada kasus Teknisi
Flebotomi yang merupakan salah satu profil dari pada program studi D3
Analis Kesehatan.
Tabel 4.11 pada contoh bermakna, bahwa untuk dapat mencapai satu
CP (kolom paling kiri) diperlukan bahan kajian sebanyak 19 (Sembilan
Belas) dengan masing masing bobotnya.
Tabel 4.11 Contoh P embuatan Bahan Kajian
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BAB V
PENYUSUNAN KERANGKA KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS KKNI
P enyusunan kerangka kurikulum KKNI terdiri dari dua tahapan yaitu: (1) membangun
struktur kurikulum, (2) menyusun rencana pembelajaran semester. Langkah terakhir
penyusunan kurikulum KKNI adalah menyusun struktur kurikulum. Secara umum
penyusunan kerangka kurikulum mengikuti langkah berikut Gambar 5.1.
Gambar 5.1
Penyusunan Ke rang ka Kurik ulum

Dikenal dua model kurikulum yaitu: (1) model seri berdasarkan pada urutan logika
keilmuan, setiap la yer disertai dengan asumsi dan prasyarat yang harus dicapai. Tipe ini
bersifat parsial di setiap bidang dan akan terintegrasi pada bidang terakhir. (2) model
paralel berdasarkan pada strategi pembelajaran, tidak memasukkan prasyarat dan integrasi
dilakukan pada awal pembelajaran.

Kon sentrasi/Spesialisasi
Peran can gan & Pen gembangan Sistem
Dasar Pemro graman
Matematika dan Mata Ku liah Pen du kung

Matematika dan Ilmu
Ko mpu ter

Gambar 5 .2
Struktur kurikulum model se ri be rdasarkan pada urutan logik a ke ilmuan

Gambar 5.2 dapat dilihat contoh distribusi mata kuliah program studi Informatika
berdasarkan pada lapisan – lapisan (la yer) yang mana masing – masing memiliki
kriteria dan persyaratan tertentu. Apabila mahasiswa belum memenuhi capaian
pembelajaran setiap lapisan maka tidak diijinkan untuk menempuh pada aras lebih atas
demikian seterusnya sampai dengan aras konsentrasi atau spesialisasi
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Gambar 5.3.
Struktur kurikulum mo del paralel be rdasarkan pada strateg i pembelajaran

Gambar 5.3. dapat dilihat contoh distribusi mata kuliah program studi Informatika
yang mana pembelajaran dapat dilakukan dari awal untuk semua lapisan. Konsep ini
memungkinkan mahasiswa dapat menempuh semua lapisan tanpa harus dibebani prasyarat.
Lapisan Matematika dan Ilmu Komputer mendetailkan bahwa sains Informatika berada
dalam rumpun keilmuan Matematika dan Ilmu Komputer.
Struktur matakuliah dapat digambarkan sebagaimana pada halaman Lampiran No. 15.
Struktur matakuliah program studi Informatika. P ada contoh ini matakuliah yang disajikan
merupakan hasil dari integrasi matakuliah sebelumnya. Hasil integrasi dirancang kembali
menjadi sebuah kurikulum baru. Bentuk luaran kurikulum pembelajaran selanjutnya
adalah Re ncana Pe mbe lajaran Se meste r (RPS) Setiap Mata kuliah.
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BAB VI
SURAT KETERANGAN
PENDAM PING IJASAH (SKPI)
Pemberlakuan Kurikulum KKNI di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI pada
prinsipnya tidak bisa dilepaskan dengan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijasah
(SKP I). Hal ini sejalan dengan ketentuan pemerintah yang termuat dalam dua
peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu:
1. Peraturan Menteri P endidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. P asal 24 ayat 5 : “ Ma hasiswa
yan g dinyata kan lu lu s b erha k memperoleh ijazah , g elar atau sebuta n, dan Surat
Ketera nga n Pendamp ing Ija za h sesua i deng an p eratu ra n peru nd an gan ”.
2. P eraturan Menteri P endidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia Bidang
P endidikan Tinggi, P asal 10 ayat 2 b. Mewajibkan perguruan tinggi untuk
menerbitkan Surat Ke te rang an Pendamping Ijazah yang menjelaskan kualifikasi
lulusan sesuai dengan jenjang KKNI bidang pendidikan tinggi;
Secara substansi SKPI berisi beberapa informasi yang menjelaskan kualifikasi dan
kompetensi lulusan yang meliputi :
1. Informasi identitas pemegang SKPI.
2. Informasi kualifikasi Sikap lulusan yang dicapai selama proses pembelajaran.
3. Informasi Ketrampilan Umum yang merepresentasikan kualifikasi ketrampilan
Sarjana Strata 1 pada Level 6, Profesi pada Level 7, Pasca Sarjana Magister pada Level
8 dan Doktor pada Level 9.
4. Informasi Ketrampilan Khusus yang merepresentasikan ketrampilan spesifik yang
diperoleh selama proses pembelajaran. Ketrampilan Khusus ini menjadi penciri yang
tidak dimiliki oleh lulusan dari Program Studi sejenis di Perguruan Tinggi lainnya
dengan kualifikasi yang sama.
5. Informasi Penguasaan Pengetahuan yang merepresentasikan kedalaman pengetahuan
dalam bidangnya secara spesifik yang diperoleh selama proses pembelajaran.
P enguasaan Pengetahuan ini menjadi penciri yang tidak dimiliki oleh lulusan dari
P rogram Studi Sejenis dari P erguruan Tinggi lainnya dengan kualifikasi yang sama.
6. Informasi Tambahan yang memuat informasi prestasi, penghargaan, kerja praktek
atau pemagangan serta judul skripsi pada saat menyelesaikan studinya.
Pengisian informasi SKP I merupakan tanggungjawab Bagian Akademik khusus
untuk informasi pemegang SKPI, Ketrampilan Umum dan Informasi Tambahan. Pengisian
informasi Ketrampilan Khusus dan P engetahuan merupakan tanggungjawab P rogram Studi.
karena Program Studi yang mengetahui secara mendalam kemampuan dan kompetensi
mahasiswa. Desain SKPI adalah sebagaimana disajikan pada Gambar berikut :
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