KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT HINDU
NOMOR 194 TAHUN 20T6
TENTANG
PEDOMAN KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL
INDONESIA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
HINDU.

Menimbang :

a.

b.

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat
(3) Peraturan presiden Nomor g rahun 2o'r2 mengenai
penerapan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia, perlu ditetapka.t pido*an iaram
rangka penyelenggaraan;
bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, dijadikan acuan bagi perguruan Tinggi Keagamaan
Hindu dalam penyelenggaraan kuriku-ium b"erbasis
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b," perlu

menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Hindu tentang pedoman Kurikulum
Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;

Mengingat :

1,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oor rentang

Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara RI Tahun 2OOT Nomoi I24,

2.

3.
4.

5.

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
Peraturan Pemerintah Nomor 4g rahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan:
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan pengelolaai
Perguruan Tinggi;
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIS Nomor 169);
Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2OI2
tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran

Pendapatan

dan Belanja Negara di

Departemen Agama;

Lingk-ungan

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Agama;
7.
8.

Kabag Organisasi,

Kepegawaian &

Hukrnr
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Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2OIs
tentang Bantuan Pemerintah pada Kemeterian Agama;

Peraturan

Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.OSl2O12 tentang Tata Cara pembayaran
dalam rangka.

Direktur

,

r

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6Si PMK.O2l2OIs
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

9.

20t6;

10. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

168/PMK.05/201s tentang Mekanisire pelaksanaan
Anggaran Bantuan pemerintah pada Kementerian
1

1.

12.

Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri pemberdayaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun iotz
tentang Pedoman penilaian Kinerja pembina/

Penanggungjawab dan pemeringkatan Kinerja
Pembina/ penanggungiawab dan Kemenierian/
_
Lembaga, Pemerintah provinsi dan pemerintah/ Kota
dalam Penyelenggaraan pelayanan publik;
Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003
tentang Pedoman pendirian perguruan Tinggi Agama;
MEMUTUSI(AN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT HINDU TENTANG PEDOMAN KURIKULUM
BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL

INDONESIA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
HINDU.
KESATU

Menetapkan Pedoman Kurikulum Berbasis Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia yang disingkat .rr..r.y.ai
(KKNI) pada Perguruan Tinggi Keagimaan iri.,a., Tahun
2016.

KEDUA

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA

dijadikan acuan pelaksanaan Kurikulum Berbasis

Kerangka Kualifikasi Nasionar Indonesia pada perguruan
Tinggi Keagamaan Hindu.
KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Difetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2O16
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Kabag Organisasi,

Sekretaris

Kepegawaian &

Huktm

a/A

utreKtur

t

\@.

r

Lampiran

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT HINDU
NOMOR 194 2016
TENTANG
PEDOMAN KURIKULUM BERBASIS
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA PADA PERGURUAN TINGGI
KBAGAMAAN HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
HINDU,

BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan
memiliki sistem untuk
menghasilkan lulusan yang berkualitas. sistem
pendidikan tinggi di I'donesia
memiliki empat tahapan pokok, yaitu (r) Input; (2) proses
; (3) outpr.zt; dan (4)
outcomes' Input Perguruan Tinggi (PT) adalah
lulusan SMA, MA, dan SMI(
sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi
mendapatkan

pengalaman belajar dalam proses pembelajaran
yang telah ditawarkan oleh
tiap-tiap lembaga pendidikan tinggi. Input yang
baik memiliki beberapa
indikator, salah satunya adalah nilai kelulusan yang
berkualitas. Namun, yang
lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi
belajar yang memadai. Kualitas
input sangat tergantung pada pengalaman belajar dan
capaian pembelajaran
calon mahasiswa.
Proses pembelajaran yang baik harus didukung
oleh beberapa hal, I,aitu:
(1) capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas;
(2) organisasi pr yang

sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4)
Ketersediaan
rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum
yang jelas dan
sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan
sDM akademik
dan non-akademik yang handal dan profesional; dan (6) Ketersediaan
sarana-prasarana serta fasilitas belajar yang memadai. Dengan
memilil<i
keenam unsur tersebut, PT akan dapat mengembangkan iklim akademik yans
Kabag ()rgarr isasi.
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sehat, serta mengarah pada ketercapaian
masyarakat akademik yang
profesional.
Perguruan Tinggi di Indonesia wajib
menggunakan Kurikulum yang
mengacu pada KKNI paling lambat
Desembe r 2or7 sebagaimana
diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 20t2
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)' Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 73
ttthut-t 2013 tentang Penerapan Kerangka
Kualifikasi Nasio.ai I'donesia Bidang
Pendidikan Tinggi mewajibkan semua
Perguruan Tinggi di Indonesia untuk
menerapkan Kurikulum Berbasis KKNI paling
lambat Desembe r 2017.
KKNI merupakan reaksi atas ratifikasi yang
dilakukan Indonesia pada
tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui
tanggal 30 .Januari 2o0g terhadap
konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan
diploma dan pendidikan
tinggi (The International conuention on the
Recognition of
studies, Diplomas ancl

in Higher Education in Asia and. the pasific). Dalam
hal ini denga'
acianya KKNI maka negara-negara lain
dapat menggllrakannya sebagai
pa'duan untuk melakukan penilaian kesetaraan
capaian pembeiajaran serta
ktralillkasi tenaga kerja, baik yang akan belajar
atau bekerja di
Degre:es

maupun sebaliknya.

I'donesia

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang
disingkat KKNI merr.rpakan
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi
yang dapat menyancli.gkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara
bidang pendidikan

dan bida'g
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam
rangka pembe.an pengakuan
kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan
di berbagai sektor.
Pernyataan ini ada dalam Peraturan Presiden
Nomor B Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sangat
penting untuk menyatakan
juga bahwa KKNI merupakan perwujudan
mutu dan jati diri Bangsa Indonesia
terkait deng:rn sistem pendidikan nasional dan pelatihar-r
yang dimiliki nesara
Indonesia

Maknanya adalah, dengan KKNI ini memungkinkan
hasil pendidikan,
khususnya pendidikan tinggi, diperlengkapi dengare perangkat

ukur yang
memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran
dengar-r hasil
per-rclidikan bangsa lain di dunia. KKNI juga menjadi
alat yang dapat menyarrng
hanya orang atau sDM yang berkualifikasi yang dapat masuk
ke Indonesia.
Dengan fungsi yang komprehensif ini menjadikan KKNI berpengaruh
pada
hampir setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia
dikelola.
Kabac Orglnisasi
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termasuk

di

kurikulum.

dalamnya pada sistem pendidikan tinggi,
utamanya masalah

Terkait dengan kondisi tersebut. implementasi
KKNI dan pengembangan
kr-rrikulum di perguruan Tinggi Hindu
sangatlah mendesak untuk dibuatkan
pedoman agar pelaksanaannya tidak
berdasarkan persepsi masing_maslng.
Akan tetapi terstandardisasi untuk semua perguruan
Tinggi Hindu
di

Indonesia.

B.

Landasan pemikiran

l.

Landasan Filosofis

Adanya berbagai macam perubahan
dalam kehidupan masvarakat
abad xxr, seakan memaksa pihak pengelola perguruan
Tinggi untuk
melakukan perubahan mendasar dalam hal
mengelola institusinya. Hal ini
teryerdi karena perubahan dalan tatanan
kehidlrpan masyarakat, juga
menyentuh : (i) perubahan pandangan kehidupan
masyarakat lokal ke
masyarakat dunia (global), (ii) perubahan
dari kohesi sosial menjadi

partisipasi demokratis (utamanya dalam pendidikan
dan praktek
berkewarganegaraan), dan (iii) perubahan
dari pertumbuhan ekonomi ke

perkembangan kemanusiaan (Dantes, 2016:
I).
Terkait dengan hal tersebut (Delors, 1996) menegaskan
bahwa Komisi

Internasional Pendidikan Abad ke 21 yang dibentuk
uNESCo, melaporkan
bahwa di era global ini pendidikan dilaksanakan
dengan bersandar pada
empat pilar, yaitu reaming to know, reaming
to do, rearning to be, d"an
leanting to liue together. Leaming to know berarti
peserta clidik beiajar
pengetahuan sesuai dengan jenjang pendidikan yang
diikuti. Leanting to d"o
artlnya peserta didik mengembangkan keterampilan
dengan memadukan
pengetahuan yang dikuasai dengan latihan
(Iaw of practice), sehingga
terbcntuk suatu keterampilan yang memungkinkan peserta
didik mampu
memecahkan masalah dan tantangan yang dihadapi.
Learning to be artinya
peserta didik belajar menjadi individu yang utuh,
memahami arti hidup, dan
tahu apa yang sebaiknya dilakukan, sehingga dapat hidup iebih
berkualitars.
Learning to liue together, berarti peserta didik memahami
arti hidup dengan
orang lain, saling menghormati, saling menghargai, serta memahami
adanya
salirrg ketergantungan (interd"epend"ency) satu sama lain. Dengan
demikian,

melalui keempat pilar pendidikan ini diharapkan peserta didik tumbuh
hahag Organisasi.
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menjadi individu yang utuh, menyadari
segala hak dan kewajiban, serta
menguasai ilmu dan teknologi untuk
bekal hidupnya
2. Landasan Teoritis

Landasan teoritis dari penyusunan
kurikulum pendiclikan Tinggi dapat
mengacu pada dua persoaran pokok,
yakni stand"ard. base dan standar
kompetensi' sfand ard' base menekankan
pacla Standar Nasionai pendidikan
Tinggi' sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti

No.a4l201s. pasal

1

Permen tersebut menyatakan bahwa
kurikulum adalah seperangkat rencana

dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran
lulusan, bahar-r kajian,
proses' dan penilaian, yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan
program studi' Kurikulum pendidikan
tinggi merupakan amanah institusi
yang harus senantiasa diperbaharui sesuai
dengan perkembangan
kebutuhan dan IprEK yang dituangkan
dalam capaian pembelajaran.
Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber
daya manusia

terdidik perlu
mengukur lulusannya, apakah lulusan yang
dihasilkan memiliki kemamp.ra'
setara clengan kemampuan (capaian pembelajaran)
dalam jenjang kualifikasi KKNI.

yang telah dirumuska'

Selain itu, Permenristekdikti tersebut juga
menegaskan bahwa Standar
Nasional pendidikan Tinggi mempunyai tujuan:
(a) menjamin tercapainya
t'uJuan pendidikan tinggi yang berperan
strategis dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa, memajukan irmu pengetahuan
dan teknologi dengan
menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan
dan pemberdayaan bangsa
Indonesia yang berkelanjutan; (b) menjamin
pembelajaran pada program
studi, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang
diseienggarakan oleh

perguruan tinggi di wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia
mencapat mutu sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan dalarn standar
Nasional Pendidikan Tinggi; (c) Mendorong agar perguruan
tinggi di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
mencapai mutu
pembelajaran, penelitian, dan pegabdian kepada
masyarakat merampaui

kriteria yang ditetapkan dalam standar Nasional pendidikan

secara

berkelanjutan.

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44l20rs Standar Nasional
Pendidikan Tinggi mewajibka. perguruan Tinggi : (a) mewujudkan
tujuan
pendidikan nasional; (b) menjadikan dasar untuk pemberian ijin pendiriap
perguruan tinggi dan ijin pembukaan program studi; (c) menjadikan

dasar

Kabag ()rganislsi,
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penyelenggaraan pernbelajaran
berdasarkan kurikurum pada program
studi;
(d) menjadikan dasar penyelenggaraan
penelitian dan pengabdian pada
masyarakat;

(e) menjadikan dasar penetapan
kriteria system penjaminan

mutu internal dan; (0 menjadikan dasar
penetapan kriteria
penjaminan
mutu eksternal melalui akreditasi.

'

sistem

memenuhi kriteria minimal tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang
mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan yang dinyatakan dalam
rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Rumusan capaian pembelajaran
lulusan mengacu pada deskripsi capaian
pembelajaran lulusan KKNI dan

memiliki kesetaraan dengan jenjang pada
KKNL
3. Landasan yuridis

Penyusunan pedoman ini disusun
berlandaskan

a' Undang-Undang Nomor 20 Tahun

b

c'

:

tentang sistem pendidikan
Nasional (lembaran Negara Republik
Inbdonesia Tahun 2003 Nomor 7g,
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43oi) ;
].ambahan
Undang-undang Nomor 12 Tahun
2OO3

2or2 tentang pendidikan

Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 15g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336) ;
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun
2or2 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2or2
Nomor 24);

d' Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor

73 Tahun 2013 tentang

Penerapan Kerangka Kuaiifikasi Nasional

Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 201.3 Nomor 33l);

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan
Tinggi Republik
Indonesia No'44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1952).

C. Tujuan dan Sasaran

1, Tujuan pedoman
a. Membangun kesamaan
:

pola

dan langkah

dalam

pengembangan

kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk pada KKNI
di setiap

Perguruan Tinggi Hindu (pTKH);
Kabag Organisasi.
Kepegarvaian &
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b' Sebagai acuan operasional daram implementasi
Kurikulum Berbasis KKNI;

c"

:
2.

sebagai acuan pengendarian, pengawasan,
dan penjaminan
implementasi pengembangan kurikulum
berbasis KKNI di se

Sasaran pedoman:
't

a.
b.

Para pimpinan PTKH

Lembaga/Unit penjamin mutu di setiap
PTKH

c.. Asosiasi,profesi

d.

Kabag Organisasi,
Kepegawaian &

a

pen

Stakeholder
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mbangan

utu dalam
p PTKH.

BAB II
KtrTENTUAN UMUM
Pendidikan Tinggi dan perguruan
Tinggi

Pendidikan Tinggi adalah jenjang
pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program
diploma, program sarjana, program
magister, program doktor, dan program
propesi, serta program spesialis yang
diselenggarakan oleh perguruan
tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa
Indonesia' sedangkan perguruan
tinggi adalah satuan pendicrikan yang

menyelenggarakan pendidikan tinggi.
B.

Kurikulum dan Capaian pembelajaran

Kurikulum adarah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai
capaian pembelajaran lulusan, bahan
kajian, proses, dan penilaian yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
program studi. capaian
pembelajaran adalah kemampuan
yang diperoleh melalui internalisasi
pengetahuan, sikap, keterampilan,
kompetensi, dan akumulasi pengalaman

kerja.

C.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI)

Kerangka Kuarifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) yang selanjutnya
disingkat KKNI' adalah kerangka penjenjangan
kualifikasi kompetensi yang
dapat menyandingkan, menyertakan, dan
mengintergrasikan, antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerJa
serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja
sesuai dengan struktur pekerjaan di
berbagai sektor.

D. Standar Nasional pendidikan

Tinggi

standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan
standar yang meliputi
Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan
standar Nasional penelitian,
dan Standar Nasional pengabdian kepada Masyarakat.

l(abag Organisasi,
Ke pegawaian.
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BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN DAN
PENGEMBANGAN
rvr IJ'II\LIfIi\
KURIKULUM
l\U KIKU LUM

Kurikulum merupakan seperangkat
rencana da' pengatnra' mcngenai
capaian pembelajaran lulusan, bahan
kajian, proses, dan pe.ilaia' yang
digu'akan sebagai pedoman penyelenggaraan
program studi. Kurikulr-rrn

Pe'diclikan Tinggi dikembangkan
oleh setiap pergu.-ran 'r.inggi clengarn
mengacLl
Starrdar
lletcla
Nasional Pendidikan Ti'ggi untuk
setiap program Studi yang
mencilkup pengembangan kecerdasan
intelektual, akhlak rnr-rlia, cran keterarnlrilan
(Pasal 35 ayat 1)' Kurikulum
Pendidikan Tinggi untuk program
sarjana dan
Irrogram diploma (Pasal 35 ayat 5) wajib
memuat mata kuriarr (pasal 35
ayert r): (1)
Agama (r-rntuk program studi yang
berbasis agama, materi agama clapat
masurj<
dalam mata kuiiah keagamaan Hindu;
(2) Pancasira; (3) Kern,arganegaraa';
dan (4)
Bahasa
Indonesia

Perlgembangan kurikulum dapat
disusun rnelalui tahapa'*tahapa'
perallcangan kegiatan penyllsunan
konsep sampai dengan penyusunan
mata
kuliah dalam semester dari suatu program
studi. secara keselr-rruhan tahapan
perelncangan kr-rrikulum dibagi
dalam tiga bagian kegiatan, yakni: (i) pe'yr-rsunan
Profil Luiltsan; (2) Perumusan capaian
Pembelajaran Lurusan dan Baha'
itajia';
(3) Pembe'tukan Mata Kuliah
dan Perhitungan sKS. Alur i'i dapat
ctilihat meralui
skematik lterikut:
. Analisls kebutuhan

.

isis

o".*"..

olll": ji.f,,lf

j?::;l;:f," ",

t
::
- Vision & Mission University,
anatisis keoutuhan
kualiflk;lsi national & international;
Ana

I

profil Lutusan
Rumusan
Capai:rn pembelajaran Lulu$an (CpL)

Mengacu r<KNt.

Pl o':ti'*"8,I$

l
Matrik

I
Pernilihan bahan +iJL+
kajian :

Pet.r / gtrgus

kellmuan

ke lua s:r n,

keclalarrr"rn,

,

perrgeta trua n,

ketrampilan umurn
dBn ketranrpilan
khustrs

tingkat pengrJa:;aan

I

cpl: sikap,

Msta kuliah d:rrr
besarnya sks

*-J
.

susunan rlata kuriah
Rancangan pembelajaran
(t)OKUMEN KURIKULUIVT}

Skema 3. 1 : Sekmatik penyusunan

Kabag Organisasi,
Kepcgarvaian &
IIul<rrnr

Struktur

, . kurlkulum
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l{r_rrikr-rlr_rm

' ', Strategt
perrrbelajaran

(Panduan penyusunan Kurikulum perguruan
Tinggi 2016)
A. Penetapan profil Lulusan

profir merupakan outcome
pendidikan yang dituju yang
gambaran

menjadi

tentang kompetensi lulusan dari
sebuah program studi. Hal ini
berkaitan dengan peran yang dapat
clilakukan oleh lulusan di bidang
keahlian
atau bidang kerja tertentu setelah
menyelesaikan studinya. profil
dapat
ditetapkan berdasarkan hasil kajian
terhadap kebutuhan pasar kerya yang
dibutuhkan pemerintah dan dunia
usaha maupun industri, serta kebutuhan
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Profil utama program studi seyogyanya
disusun oleh kelompok prodi
sejenis' sehingga terjadi kesepakatan
yang dapat diterima dan drjadika'
rujukan secara nasional. Untuk dapat
menjalankan peran-peran yang
dinyatakan dalam profil tersebut
diperlukan "kemampuan,,yang harus
dim'iki.
Akan tetapi dapat juga disusun langsung
oleh program

studi jika belum
terbentuk asosiasi dengan tetap memperhatikan
karakteristik keilmuan pogram
studi' sedangkan profil tambahan dapat
disesuaikan dengan koteks lokaritas
dan sumber daya yang dimiliki prodi,
oleh karena itu setiap protil tambaha'
<limasing-masing program studi
dapat berbeda. profil program studi
cliharapkan
.iclak terlalu banyak, agar memenuhi
asas profesionalitas.
Adapun tahapan yang dapat dilakukan
dalam menyusun profil lulusan
adalah sebagai berikut:

1

Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikurum merupakan tahap
penting daram menjamin mutu
lulusan sebuah program studi. oleh
karena itu harus dilakukan
pengembangan dan pembaharuan
kurikulum secara periodik didasarkan
atas kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
pengembangan
dilakr-rkan secara mandiri dengan melibatkan
pemangku kepentingan
internal dan eksternal dan memperhatikan
visi, misi, dan umpan balik
program studi' Pembaharuan kurikulum
clilakukarr sesuai dengan
perkembangan ilmu di bidangnya dan
kebutuhan pemangku kepentirrga.l

2

'

Forum Group Discusion perumusan profil

Forum Group Discusion merupakan sarana internal
untuk melakukan
evaluasi terhadap kurikulum, khususnya menganai profil
lulusan. oleh
karena itu, kegiatan ini menjadi dasar penting dalam
merumuskan

Kabag Organisasi.
I(cpega',vaian &
I-lu kLrrl
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kembali

Sekretaris

\E

Direktur'

A-

profil lulusan sesuai dengan kebutuhan
yang diharapkan. Forum Group
Discusion secara internal dapat
dilakukan untuk mengevaluasi dan
menyusun draf perumusan profil. profil
utama dapat mengacu pada
keputusan asosiasi, apabira belum
ada dapat dirumuskan oreh prodi
masing'masing. profil tambahan dapat
dirumuskan oleh program studi

masing-masing.

3

Workshop perumusan profil
Workshop dilakukan untuk perumusan
profil bersama pihak_pihak terkait,
seperti asosiasi prodi sejenis, stakholder,
alumni, pakar dan lain_lain.
Penetapan profil
Hasil workshop ditetapkan melalui
surat Keputusan oreh Rektor/Ketua.

Ditetapkan oGfr---a"osiasl Mengambarkan

tentang

lrofil

tent-nf

p.ofit

prodi sejenis, apabila belum yang di
harapkan
ada dapat ditetapkan oleh
prodi masing-masing.
2

Profil 2

Dapat ditetapkin oGn-proai Mengambarkan
maslng-masing

yang di harapkan

;
Dapat ditetapkan oGn-proai Mengambarkan
tentang p.ofif
maslng-masing
yang di harapkan
Tabel 3.1: penyusunan profil Lulusan
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Penyusunan capaian pembelajaran
Lurusan

capaian Pembelajaran Lulusan
merupakan rumusan terkait tentang
indikator capaian dari profil lulusan
yang hendak dicapai.

Bagi program studi
(prodi) yang telah beroperasi,
tahap ini merupakan tahap evaluasi
kurikulum
lama, yakni mengkaji seberapa jauh
capaia' pembelajaran

telah ;.r;;;.,
dimiliki oleh lulusan dan dapat
beradaptasi terhadap perkembangan
kehidupan' Informasi untuk pengkajian
ini bisa didapatkan melalui

pe'elusuran lulusan' masukan pemangku
kepe'tingan, asosiasi profesi atau
kolokium keilmuan, dan kecenderungan
perkembangan keilmuan/keahlian
ke
depa'' Hasil dari kegiatan ini adalah

rumusan capaian pembelajaran
baru.
pada program studi
baru, maka tahap pertama ini akan
dimulai dengan
analisis swor, penetapan visi keirmua'
prodi, merarui kebijakan
o".*r.,fu'
tinggi dalam pengembangan prodi,
disamping

juga melakukan
kebutuhan, serta ..r"r.ro.r,imbangkan
"""rr",,
masukan pemangku kepentingan,

asosiasi profesi/keilmuan' Semua
tahap ini, rLrmusan capaian pemberajaran
lulusan yang dihasilkan harus memenuhi
ketentuan yang tercantum dalarn
sNDikti dan KKNI.

'

Dalam merumuskan capaian pembelajaran
lulusan dapat melalui dua
tahapan sebagai yaitu (1) capaian
Pembelajaran Lulusan dari profil
utama
Prodi dirumuskan oleh Asosiasi Prodi
sejenis yang berbadan hukum.
Bila belum
ada asosiasi prodi sejenis maka boleh
disusun oleh masing-masing prodi,
namun harus ada standar minimal yang
sama dan (2) capaian pembelajaran
Lulusan dari Profil Tambahan dapat
disusun oleh masing-masing prodi.
Dengan
demikian rumusan capaian Pembelajaran
Lulusan dapat digambarkan dalam
sekematik berikut ini:
CAPAIAN PEMBELA.IARAN I,ULUSAN

Profil

1

Disus'n sesuai dengan rurnusan

peffi

44 Tahi-rn 2015, dan dapat ditambah oleh
prodi masins_
maslng
Pengetahuan

Disusun oleh Asosi."i
I(abag Organisasi,
I(epegawaian &
I-lu ku rn

no

disusun oleh prodi masng-masing
Keterampilan Umum
Disusr:n sesuai
44 Tahr.rn 2OIS, dan dapat ditambah
oleh prodi masing_
masing

Keterampilan khusus
Disusun ol.h Rro"i.
disusun oleh prodi masing_masing
Pro{il2
Disusun sesuai aengatr rumusan
44 Tahun 2OIS, dan dapat ditambah
oleh prodi masing_
masing

ffi

Dapatditetapkan

oi@

Keterampilan Umum

peffi

Disusun sesuai dengan rumusan
44 Tahun 2OIS, dan dapat ditambah oleh
prodi masing_
masing

Keterampilan Khusus
Dapat ditetapk
Profil3

p.ffi

Disusun sesuai dengan rumusan
44 Tahun 2OIS, dan dapat ditambah oleh prodi
masing_
masing

Dapat ditetapkan oleh prodi maslng-maslng
Keterampilan Umum

Disusun sesuai dengan rulmusan peffi
44 Tahun 2OIS, dan dapat ditambah oleh prodi
masing_
masing

Keterampilan Khusus
Dapat ditetapkan oleh prodl masing-masing
Tabel 3.2
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Rumusan Capaian Pembelaiaran Lulusan
Sekretaris
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C. Pembentukan Mata Kuliah dan perhitungan
SKS
1. Pembentukan Mata

Kuliah

pembentukan mata
kuliah dapat d'akukan dengan mem
at matrik
yang menghubungkan antara capaian pembelajaran
Lurusan (c L) dengan
Bahan Kajian. Titik temu antara satu
atau reuii
0",
Kajian
", ""
menjadi embrio mata kuliah. Bahan Kajian "o,
merupakan
n dalam
merumuskan mata kuliah yang dihubungkan
dengan capaian
belajaran.
Bahan kajian diturunkan meralui pohon
keilmuan d.rrg"r, p.t. kelimuan.
oleh karena itu setiap program studi harus
memiliki naskah
ik pohon
keilmuanya. Jika berum Bahan Kajian dapat
diambil dari peta keil uan atau
IPTEKS yang menjadi ciri program studi
atau khasanah IPTEKS
g akan
dibangun oleh program studi sendiri.
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Keterangan

:

a. Masing-masing Bahan Kajian mendukung
CpL
b'

Pengetahuan, Keterampilan Umum
dan Khususl;
Masing-masing Bahan Kajian mem'iki

Untuk hal itu
tersebut;

(Sikap,

penjabaran materi pokok.
harus dideskripsikan oleh yang menguasai
bidang

Contoh:

Bahan Kajian Tattwa Menyangkut; sistem
kepercayaan umat

Hindu yang meliputi konsep panca Srada,
kosmologi, kosmogoni,
konsepsi kehidupan dan kematian, konsepsi
tentang dunia roh,
dunia akhirat dan lain-lain.
Bahan Kajian harus dideskripsikan kedaram
subsub Bahan

Kajian,
seperti contoh butir 2.
d' Satu Bahan Kajian dapat langsung menjadi satu Mata
Kuliah atau
beberapa Bahan Kajian dapat menjadi satu
mata kuliah. Namun
dalam contoh pada lampiran ini Bahan Kajian
yang dicantumkan
diatas langsung menjadi satu mata kuliah.
2. Perhitungan SKS

Penentuan SKS masing-masing prodi minimar
144 sKS untuk
s1,36 untuk s2 dan 42 untuk 53. untuk menjabarkan
hal ini dalam
penentuan sks masing-masing mata kuliah yang
suclah terbentuk
ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
a. waktu berajar yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai
cpl,

Mata Kuliah pada setiap tahapan belajar ditentukan

oleh

dosen/tim dosen berdasarkan pengalaman mengampu
mata
kuliah.

b'

Masing-masing dosen pengampu mata kuliah mendeskripsikan
sub bahan kajianya (materi pokok) mata kuliah dalam
hitungan

menit yang terdiri dari teori (T), praktek terbimbing dan praktek
mandiri. Total waktu yang didapatkan (dalam hitungan

menit)

dibagi i6 Minggu, dan hasilnya dibagi r7o menit x
sks = ttr)
ID

Kabag Organisasi,
Kepegarvaiiin &

Hukum
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xI

sks

Direktur
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I

sks.

Penjelasan

X
X

:

Jumlah

: Waktu belajar yang dibutuhkan

Mata Kuliah
16

Jumlah pertemuan minimal per semester
: Jumlah menit per 1 sks

Untuk menentukan kesesuaian SKS setiap
mata ku

penetapan beban studi mahasiswa
program studi ses
aturan yang telah ditetapkan, maka
dapat d'akukan
penyelarasan jumlah sks,
d.

CPL

:

I7O
c.

untuk menca

agar

dengan

giatan

Distribusi Mata Kuliah setiap semester
agar diatur oleh masingmasing institusi sesuai dengan sistem
akademik yang
di

Kabag Organisasi,
Kepegawaian &

Sekretaris

Direktur

Hukum

4 \6

lt,.

kan.

BAB IV
STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM
STUDI

A.

Identitas

1.

Nama program Studi

2. Ijin Penyelenggaraan program Studi
3. Akreditasi prograrn Studi
4. Gelar Akademik Beserta Singkatannya
5. Jenis pendidikan
6. Program pendidikan
7. Bahasa pengantar
8. Kuliah
B. Visi, Missi, Tujuan,

dan Sasaran

L Visi program Studi
2. Missi program Studi
3. Tujuan program Studi
4. Sasaran program Studi
Keterangan:

Menentukan Visi dan Missi program Studi yang mengacu
pada KKNI ada
beberapa hal yang diperhatikan:

1.

Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran yang
menantang (ideal) tentang keadaan masa depan ke mana
dan
bagaimana program studi harus dibawa dan diarahkan
agar dapat
secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan berisikan
cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi harus mengacu pada KKNI,
di samping itu harus juga mengacu hal berikut ini:

a.
b.
c.
d.
e.

singkat, padat dan mudah diingat;
bersifat inspiratif dan menantang (ideal);
Sesuatu ideal yang ingin dicapai;
memberikan arah dan fokus yang jelas;

Menjadi perekat & penyatu berbagai gagasan (6) berorientasi ke
depan;

f.

Menumbuhkan komitmen:

Kabag Organisasi,
Kepegawaian &
Hukunr

fr

Sekretaris
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f-,

g.

menjamin kesinambungan.

Terdapat

dua mazhab dalam

Quantitatif dan eualitatif
Contoh perumusan Visi (mazhab

perumusan

vlsl, yartu

mazhab

eualitatifl

Menjadi program Studi yang Unggul
dalarn Akademik dan Kuat dalam
Karakter

Perumusan Visi (mazhab
euantitatifl
Terkemuka' unggul dalam Ilmu
Hukum dan Agama Hindu

T;*

2030

2. Misi

Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan
merealisasikan visi yang telah ditetapkan.
Contoh Misi

a. Meningkatkan...melalui...
b. Membangun jaringan...melalui...
c. Mengembangkan...melalui...
d. Menerapkan/melakukan ...melalui

oleh

Prodi untuk

...

C. Profil Lulusan
Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil
kajian

'

terhadap

kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan
pemerintah dan dunia usaha
maupun industri, serta kebutuhan dalam
mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai
dengan program studi yang dibangun.
seyoSranya profil program studi disusun
oleh kelompok prodi sejenis,
sehingga terjadi kesepakatan yang dapat
diterima dan dijadikan rujukan

secara nasional.

Profil Lulusan

Profil

Mengambarkan

1

Ditetapkan oleh
Asosiasi sejenis, apabila
belum ada dapat
ditetapkan oleh prodi

Kabag Organisasi,
Kepegawaian &

Sekretaris

Direktur

Hukunr

\8.

Deskripsi profile

F

t.n@

Profil 2

Mengambarkan

Dapat ditetapkan oleh
Prodi masing-masing

harapkan

Dapat ditetapkan oleh
Prodi masing-masing

Mengambarkan tenttQ
b.ofil yang
harapkan

Tabel 4.1
Penyusunan profil Lulusan
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D. Capaian pembelaiaran
NO

CAPAIANPEMBEM

PROFIL

1 lhofil

A

1

P

Disusun sesuai dengan.u.rrusan

ffi

No 44 Tahun 2OIS, dan dapat ditambah
oleh prodi

B

r6u

r.d,r r Llai.I

I

n:
vrDLr-,rr.
urerr Asostasl tTodl, apabila belum
ada
dapat disusun oleh prodi
C

r\sLcrarlllJxan umlun

nu'D(rDLlr

oengan rurnusan permenristek Dilrti
No 44 Tahr-rn 2015, darr dapat ditambah
oleh prodi
ussua_l

Keterampilan Khusus

D

rJrDlr:i(rrr oren Asoslasl fTodl, apabiia

belum ada

dapat disusun oleh prodi
2

I Profil2

A

sil<ap
urDLrsLlrr scsuilr qengan

rurnusan permenristek Diicti
No 44 Tahun 2OIS, dan dapat ditambah
oleh prodi
rcrrEctanuan

B

l;apaL atrerapKan oleh prodi masing_masing
Keterampitan U

C

rJrsLruurr sesual oengan rLunusan

permenristek Dikti

No 44 Tahun 2015, dan dapat ditambah
oleh prodi

?

Profil3

D

Keterampilan Khusus
llapar qnerapKan oleh prodi masing_masing

A

JlKap

B

ursusun sesuar dengan rlunusa_n permenristek Dikti
No 44 Tahun 2OIS, dan dapat ditambah oleh prodi
rengetanuan

n'r

%

C

Dapat diteta

-

Keterampilan Umum

Disusun sesuai dengan rurnusan permenristek Dikti
Kabag Organisasi,
Kepegawaian &

Flukurl

e

Sekretaris

\A

Direktur

&

No 44 Tahun 20

Keterampilan KTusus
Dapat ditetap

Rumusan

".o",],lXj
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Mata Kuliah
Peta kaitan bahan kajian dan
capaian pembelajaran secara
si
digunakan

ultan juga

untuk anarisis pembentukan sebuah
mata kuliah, Ha ini dapat
ditempuh dengan menganalisis
kedekatan bahan kajian dan
ke ungkinan
efektivitas

pencapaian kornpetensi bila
beberapa bahan kajian dipel jari
dalam
satu mata kuliah, serta dengan
strategi atau pendekat"r,-

o"_0"

tepat.
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BAB V
PROSES PEMBELAJARAN DAN
EVALUASI

A.

Proses pembelajaran

Proses pembelajaran di pendidikan
tinggi menyangkut

masalah

karakteristik pembelajaran karena hal
tersebut merupakan pembelajaran pada
remaja akhir' Karakteristik proses
pembelajaran yang dimaksud adalah
menyangkut sifat pembelajaran yang terjadi
di perguruan tinggi dalam rangka
mencapai capaian pembetaia.ran (cP)
yaitu bersifat: interaktif, holistik,
integratif' saintifik, kontekstual, tematik,
efektif, kolaboratif, dan berpusat pada

mahasiswa.

Interaktif dimaksudkan bahwa dalam
proses pembelajaran
mengutamakan proses interaksi dua arah
antara mahasiswa dan dosen,

sedangkan holistik dimaksudkan bahwa
proses pembelajaran mendorong
terbentuknya pola pikir yang komprehensif
dan luas dengan menginternalisasi
keunggulan dan kearifan lokal maupun
nasional. Mengena i Integratif
dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran
lurusan diraih meraiui proses
pembelajaran yang terintegrasi untuk
memenuhi capaian pembelajaran 1-rlusan
secara keseluruhan dalam satu kesatuan
program melarui pendekatan
antardisiplin dan multidisiplin. sifat saintifik
dimaksudkan bahwa capaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses
pembelajaran yang mengutamakan
pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan
akademik yang berdasarkan
sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan
serta menjunjung ti'ggi
nilai-nilai agama dan kebangsaan. sedangkan
kontekstual diartikan sebagai
proses pembelajaran yang disesuaikan dengan
tuntutan kemampuan
menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya,

begitu pula tematik

dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan
diraih melalui proses
pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik
tema-tema keilmuan

program

studi
dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui
pendekatan transdisiplin. Sedangkan yang menyangkut
sifat efektif

dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih
secara berhasilguna
dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar
dalam
kurun waktu yang optimum. Mengen ai stfat kolaboratif dimaksudkan
bahwa

melah-ri proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi
antar

individu (mahasiswa) untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan,
dan
keterampilan. Dan pembelajaran berpusat pad"a mahasisua dimaksud
agar
Katrag Organisasi,
Kepegarvaian &
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capaian pembelajaran rurusan diraih
meralui proses pembeiajaran yang
mengutamakan pengembangan kreativitas,
kapasitas, kepribadian, dan

kebutuhan mahasiswa,serta mengembangkan
kemandirian dalam mencari dan
menemukan pengetahuan.

Metode pembelajaran yang digunakan daram
proses pembelajaran
(perkuliahan) dapat berbentuk: diskusi
kelompok, simulasi, studi kasus,

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran
kooperatif, pembelajaran berbasis
proyek' pembelajaran berbasis fnasalah,
atau metode pembelajaran lain, yang
dapat secara efektif memfasillt[*i p.-enuhan
capaian pembelajaran lulusan.
Setiap mata kuliah dapat
-.[rr*r'akan satu atau gabungan

dari

metode pembelajaran aan

beberapa

ai*"fahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk
pembelajaran yang dimaksud
lo.o^, berupa: kuliah, responsi dan tutorial,

seminar, praktikum, praktek studio, praktek
bengkel, atau praktek lapangan,
penelitian, perancangan,
o..r*.foangan dan pengabdian masyarakat. Berbagai
bentuk pembelajaran tersebut] adalah dalam
rangka pengembangan sikap,
pengetahuan, keterampilan, o"ti mendapatkan
pengalaman otentik.
Pelaksanaan proses p..'ib.tajaran di perguruan
tinggi berlangsung
dalam bentuk interaksi antara ido"..r, mahasiswa,
dan sumber belajar dalam

lingkungan belajar tertentu.

[.o"." pembelajaran di setiap mata kuliah
diiaksanakan sesuai Rencana
]Pembelajaran Semester (Rps) yang digunakan
sebagai acuan oleh dosen, dan
ltontrat< kuliah yang dipegang oleh mahasiswa
dan digunakan acuan dalam me[rSikuti perkuliahan.
Perencanaan proses p""ju"t"iaran harus disusun
untuk setiap mata
kuliah' Demi kelengkapan manfl"*.n administrasi perkuliahan
dan pedoman

dalam pengelola proses p.*f.rriaran (perkuliahan),
setiap mata kuliah

dilengkapi dengan; (1) silabus nlrata kuliah, (2) rencana
pembelajaran scmester
(RPS), dan (3) kontrak
Rerkuliahfn.
I

t.

Silabus

Silabus aadalah

gkat rencana tentang materi, kegiatan, clan
".R..ul.t
pengelolaan penmbelajaran, str ta bentuk penilaian hasil pembelajaran
untuk
setiap mata kuli
Silabus minimal
rl memuat:

liah.

I

a. Identitas maata kuliah: naln a, kode, bobot-sks, mata kuliah prasvarat.
b. Deskripsi MzIata kutiah
c. Capaian Penmbelajara" ("f)
I

I
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2.

Garis Besar Rencana pembelajaran (GBR')
menyangkut materi pokok
pembelajaran, dan Indikator Cp

Rencana pembelajaran Semester
(RpS)

Rps merupakan penjabaran dari Silabus
mata kuliah
dikembangkan

yang

oleh dosen secara mandiri atau bersama
dalam kelompok
keahlian (KK) suatu bidang ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi dalam
program studi' Sesuai dengan
standar proses pembelajaran daram
standar
Nasionar pendidikan Tinggi rencana
pembelajaran semester (Rps)
paling

sedikit memuat:

a' nama program studi, nama dan kode mata
kuliah,

semester, sks,
nama dosen pengampu;
b' capaian pemberajaran lulusan yang dibebankan
pada mata kuliah;
c' kemampuan akhir yang direncanakan pada
tiap tahap pembelajaran
untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan:
,{
u.
bahan kajian yang terkait dengan kemampuan
yang akan dicapai;
e. metode pembelajaran;

waktu yang disediakan untuk mencapai
kemampuan pada tiap tahap

I.

pembelajaran;

g.

pengalaman belajar mahasiswa yang
diwujudkan dalam deskripsi tugas
yang harus dikerjakan oleh mahasiswa
selama satu semester;
h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
dan
i
daftar referensi yang digunakan.

3.

Kontrak kuliah
Kontrak kuliah merupakan butir-butir kunci
(ringkasan) yang secara
konten keilmuannya ditransper dari RPS yang
telah disusun oleh dosen
secara individu dan/atau kelompok keilmuan
(KK), namun har_hal yang

' teknis
dan normative sifatnya merupakan kesepakatan
antara d;-.;
dengan mahasiswa. Kontrak kuliah ini diberikan
pada mahasiswa dan
selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengikuti
perkuliahan. Butirbutir yang dimuat dalam kontrak kuliah, minimal sebagai
berikut.
a. Identitas Mata Kuliah
b. Deskripsi Mata Kuliah
c. Capaian pembelajaran (Cp)

d.
e.

Metode pembelajaran

Bahan Bacaan

Kabag Organisasi,
Kepegawaian &
Hukum
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Sekretaris
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\8.

A,

t
l.

Tugas/Kewajiban

IJ

Kriteria penilaian

D'

h. Jadwal Perkulianan

B. Evaluasi pembelajaran

Evaluasi (penilaian) pembelajaran
di perguruan tinggi merupakan
penilaian terhadap proses dan
hasil belajar mahasiswa dalam rangka
pemenuhan capaian pembelajarln
lulusan. Penilaian proses dan hasil
belajar
mahasiswa tersebut berkaitan dengan:
prinsip penilaian, teknik dan instrumen
penilaian, mekanisme dan prosedur
penilaian, pelaksanaan penilaian,

pelaporan penilaian, dan kelulusan
mahasiswa.

Prinsip penilaian menyangkut kebermanfaatan
secara hakiki suatu
proses penilaian' Maka dari itu, prinsip
penilaian mencakup prinsip edukatif,

otentik' objektif' akuntabel, dan transparan
yang dilakukan secara terintegrasi.

Prinsip edukatif dimaksudkan merupakan
penilaian yang memotivasi
mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan
dan cara belajarnya
sehingga dapat meraih capaian pembelajaran
lulusan.

sedangkan prinsip
otentik merupakan penilaian yang berorientasi
pada proses belajar yang nyata
dan berkesinambungan serta hasil belajar
yang mencerminkan kemampuan
mahasiswa pada saat proses pembelajaran
berlangsung. Mengena i prinsip

objektif merupakan prinsip penilaian yang
didasarkan pada standar yang
disepakati antara dosen dan mahasiswa
serta bebas dari pengaruh
subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip
akuntabel merupakan prinsip
penilaian dimana hasil penilaian bisa
dipertanggungjawabkan, sehingga

penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dan kriteria yang jelas,
disepakati pada awal kuliah, dan dipahami
oleh mahasiswa. sedangka n prinsip

transparan merupakan prinsip penilaian yang prosedur
dan

penilaiannya dapat diakses oreh semua pemangku
kepentingan.
Mengenai teknik penilaian terhadap proses

hasil

dan hasil pembelajaran
mahasiswa dapat dilakukan dengan teknik observasi,
partisipasi, unjuk kerja,

tes tertulis, tes lisan, dan angket. Mengenai instrumen
penlaian proses
pe mbelajaran dapat dilakukan
dengan rubrik dan/atau penilaian hasil
pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk portofolio
atau karya desain.
Sedangkan penilaian sikap dapat menggunakan teknik
penilaran observasi.
Mengenai penilaian terhadap penguasaan pengetahuan, keterarnpilan
umum,
dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi
dari
Kabag Organisasi,
Kcpegawaian &

a

Sekretaris

Direktur
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A

berbagai teknik dan instrumen penilaian
(seperti obseryasi, partisi
kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket).
Pengkatagorian acuan
dapat menggunakan kisaran skala lima
atau kisaran antara
Ilustrasinya seperti berikut:

Nilai Skala

Nilai Huruf

4

A

3

B

2

c

1

D

0

E

Keterangan:

Perguruan tinggi dapat menggunakan
huruf antara dan angka
pada kisaran O (nol) sampai 4 (empat)
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i, unjuk
ilaiannya
lima.
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Pedoman kurikulum mengacu KKNI
ini dipergunakan
rangka
kualitas pendidikan pada setiap perguruan
tinggi ke
n Hindu.
:.:t":Uutan
Selanjutnya dalam implementasi setiap perguruan
tinggi G", meng( bangkan
struktur kurikulum setiap program studi
sesuai dengan format dan ke

.

nya

masing-masing.
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