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Mengapa ada

revisi ?  

Pasal apakah

yang direvisi? 



Alasan Perubahan:

1. Kemristekdikti telah menerima berbagai masukan dari pemangku

kepentingan, pengguna, dan masyarakat terhadap implementasi Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: 

a. Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kemristekdikti akan mengevaluasi

kembali Peraturan Menteri sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.

3. Dengan ini dimohon perhatian Saudara terhadap hal-hal sbb:

a. agar perguruan tinggi menunda implementasi Peraturan Menteri

sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a

(Surat Edaran Menristekdikti Nomor 01/M/SE/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015 tentang Evaluasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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I
Penambahan Peraturan : Semester Antara

Pasal 15
(1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d,

dinyatakan dalam besaran sks.

(2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling

sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir

semester.

(3) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester dan perguruan tinggi dapat

menyelenggarakan semester antara.

(4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diselenggarakan:

a. selama minimal 8 (delapan) minggu;

b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks;

c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah

ditetapkan.

(5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling

sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir

semester antara.
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II
Perubahan Isi Pasal1. Masa Studi

Jenjang Permendikbud Nomor 49 

Tahun 2014

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015

Diploma Satu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun Tetap

Diploma Dua 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun Tetap

Diploma Tiga 3 (tiga) sampai 4 (empat) 

tahun

dapat ditempuh maksimum dalam 5 (lima) tahun akademik

Diploma Empat / Sarjana

Terapan, Sarjana

4 (empat) sampai 5 (lima) 

tahun

dapat ditempuh maksimum dalam 7 (tujuh) tahun

akademik

Profesi 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dapat ditempuh maksimum dalam 3 (tiga) tahun akademik

Magister, Magister Terapan, 

Spesialis

1,5 (satu koma lima) sampai

4 (empat) tahun

dapat ditempuh maksimum dalam 4 (empat) tahun

akademik

Doktor, Doktor Terapan, 

Subspesialis

Paling sedikit 3 (tiga) tahun dapat ditempuh maksimum dalam 7 (tujuh) tahun

akademik
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2. Jumlah sks

Jenjang Permendikbud Nomor 49 Tahun

2014

Permenristekdikti Nomor 44 

Tahun 2015

D1 36 Tetap

D2 72 Tetap

D3 108 Tetap

D4/Sarjana 144 Tetap

Profesi 36 sks 24 sks

Magister, Magister Terapan, Spesialis 72 sks 36 sks

Doktor, Doktor Terapan, Subspesialis 72 sks 42 sks
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3. Sertifikat Kelulusan

Permendikbud Nomor 49 Tahun

2014

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015

Pasal 24

(5)  Mahasiswa yang 

dinyatakan lulus berhak

memperoleh ijazah, gelar

atau sebutan, dan surat

keterangan pendamping

ijazah sesuai dengan

peraturan perundangan

Pasal 25

(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister,

program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;

b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;

c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian

dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;

d. gelar, dan

e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan.

(6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh

perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau

organisasi profesi.

(7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh

perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau

lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
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4. Kewajiban Publikasi Mahasiswa

JENJANG Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015

MAGISTER menyusun :

tesis dan tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal

ilmiah terakreditasi tingkat nasional, dan

mendapatkan pengakuan internasional berbentuk

presentasi ilmi-ah atau yang setara.

menyusun :

tesis; atau bentuk lain yang setara; dan diunggah dalam

laman perguruan tinggi; serta;

makalah; yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah

terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

DOKTOR menyusun disertasi serta 2 tulisan yang dipublikasikan

dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional

terindeks.

menyusun :

disertasi; dan makalah; yang telah diterbitkan di jurnal

internasional bereputasi.

MAGISTER 

TERAPAN

menyusun tesis dan tulisan dalam jurnal keilmuan

terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan

pengakuan internasional berbentuk pameran atau

yang setara.

menyusun :

tesis; atau bentuk lain yang setara; dan diunggah dalam

laman perguruan tinggi; serta;

karya yang dipresentasikan atau dipamerkan

DOKTOR 

TERAPAN

menyusun disertasi serta 2 tulisan tentang konsepsi

ilmiah & hasil kajian atas hasil karyanya yang

dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan

internasional terindeks.

menyusun :

disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal

nasional terakredita-si atau diterima di jurnal internasional

atau;

karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum

internasional



Pasal 27 (Permendikbud 49 thn 2015) Pasal 27 (Permenristekdikti 44 Thn 2015) 

Paling lama 3 (tiga) tahun wajib dilaksankan oleh PT

5. Pembimbing Utama
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Pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan
program studi;

Penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada
program studi;

Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;

Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu
internal; dan

Penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui
akreditasi.
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Implementasi

Permenristekdikti

No 44 tahun 2015

Bagaimana

implementasinya

dalam kurikulum PT



Evaluasi Program Pembelajaran

1.
Standar

Kompetensi
Lulusan

7.                     
Standar

pengelolaan

8.                   
Standar

pembiayaan

8 Standar Penelitian & 

8 Standar PPM

3.

Standar

Proses

Dosen
Maha

siswa

Sumber

belajar
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Rencana
Pembelajaran

Semester 

Lulusan

memiliki capaian

pembelajaran

4.         

Standar

Penilaian

2. 

Standar

Isi

5.     

Standar

Dosen

6. Standar

SarPras



1) Kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan (Sikap, pengetahuan, dan

ketrampilan) dirumuskan dalam capaian pembelajaran (CP) sebagi acuan

utama:

(1) pengembangan standar isi pembelajaran,

(2) Standar proses pembelajaran,

(3) standar penilaian pembelajaran,

(4) standar dosen dan tenaga kependidikan,

(5) standar sarana dan prasarana pembelajaran,

(6) standar pengelolaan pembelajaran, dan

(7) standar pembiayaan pembelajaran.

2) Rumusan CP wajib:

(1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan

(2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Standar Kompetensi Lulusan
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STANDAR 
DITENDIK

STANDAR 
SARPRAS

STANDAR 
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STANDAR 
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STANDAR 
PENILAIAN

STANDAR 
PENGELO-

LAAN

STANDAR 
PEMBIAYA

AN

ACUAN

ACUA

N

dirumuskan sesuai jenis dan jenjang program

studi, dicantumkan pada Lampiran SN DIKTI, dan 

dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi

dirumuskan oleh forum

prodi sejenis atau

pengelola prodi (dlm

hal tdk memiliki forum

Prodi) dan ditetapkan

dalam SK Dirjen

Belmawa

MENCAP

AIMENCAPAI

Standar Kompetensi Lulusan



Dimana CP digunakan?
Jawabannya, sebagai rujukan dalam:

1. Penyusunan Kurikulum Program Studi

2. Penyusunan instrumen untuk RPL calon mahasiswa pindahan

3. Penyusunan instrument untuk RPL dosen yang tidak memiliki kualifikasi S2.

Standar Kompetensi Lulusan



Jawabannya: 

- Diawali dengan menyusun dan menetapkan
Profil Lulusan

- Profil : postur yang diharapkan pada saat
pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh
proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang

KKNI

Bagaimana menyusun CP ?



Jawabannya:

1)   Mengidentifikasi peran-peran apa yang harus

dilakukan oleh lulusan ( melibatkan seluruh Peer)

2) Merujuk pada KKNI untuk membuat CP minimum

3) Disesuaikan dengan jenjang pendidikan

4) Memasukan keunggulan local

5) Memperhatikan perkembangan di masyarakat

Cara menyusun Profil Lulusan



Menyusun Profil Lulusan

- Profil adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan. 

- CP adalah apa yang harus dapat dilakukan oleh lulusan sesuai profil tersebut.



CONTOH PROFIL YANG BENAR CONTOH PROFIL YANG SALAH

Komunikator Anggota DPR

Pengelola projek Pemasaran 

Manajer Birokrat

Konsultan sekolah Pegawai Negeri

Peneliti Staff HRD

Pendidik, penyuluh Penjaga keamanan, mandor

Kurator Ketua, bendahara, sekretaris

Contoh Profil Lulusan



PROGRAM STUDI PROFIL

S-1 Agroteknologi Pelaku bisnis pertanian, peneliti, wirausaha pertanian

S-1 Psikologi Konsultan SDM, Manajer SDM, Konselor, Fasilitator,

Trainer, Pengembang alat ukur, Peneliti

S-1 Seni Musik Penyaji, pencipta/penggubah, pengelola pertunjukan seni,

pengkaji

S-1 Teknik Mesin Supervisor, controller, pengelola project, peneliti

S-1 Hukum Legal drafter, jaksa, hakim, manajer SDM, peneliti

D-4 Konstruksi Bangunan Drafter, Supervisor project

D-3 Perhotelan Housekeeper, Penyaji FB, Administrator

CONTOH PROFIL BEBERAPA PROGRAM STUDI



Pemilihan profil lulusan

Profil lulusan adalah jawaban terhadap pertanyaan :
Program studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa ?   

Suatu ‘peran’ di kehidupan yang dapat dilakukan oleh lulusan di
kemudian hari (outcomes ).

• Konselor

• Guru PAUD

• Konsultan HRD

• Manajer HRD

• Administrator 
psikotes

• Trainer/pengembang
SDM

CONTOH PROFIL 

PSIKOLOGI

CONTOH PROFIL SARJANA 

ARSITEKTUR

• Arsitek profesional
• Peneliti/Akademisi
• Birokrat lingkungan
• Kontraktor

CONTOH PROFIL SARJANA 

PERTANIAN

• Manajer
• Peneliti & pengamat
• Administrator 
• Pendidik

Tim Kemristekdikti 2015



Untuk dapat berperan

sebagai profil tersebut,

dibutuhkan sejumlah kompetensi yang 

harus dimiliki oleh lulusan

• Menguasai metode penelitian

• Memiliki kepekaan masalah nyata
peneliti

• Memiliki leadership

• Mampu menerapkan prinsip manajemen
manajer

• Mampu merencanakan program  

• Mampu melaksanakan dan mengendalikan
perencana

Tim Kemristekdikti 2015



Konsep & 
Strategi

pembelajaran

Pemilihan bahan

kajian :

keluasan,

kedalaman,

tingkat

penguasaan

Matriks bahan

kajian dengan sikap, 

ketrampilan umum

dan ketrampilan

khusus

Konsep mata kuliah

dan besarnya sks

Struktur kurikulum &

Rancangan pembelajaran

DOKUMEN KURIKULUM BARU

Tugas
Universitas & 
Program Studi

Peta/gugus
keilmuan

Tugas
Bidang studi/ 
Laboratorium

Keterlibatan
semua dosen

Tugas Tim 
Pengembang 
Kurikulum Prodi

Masukan
Asosiasi &       

Stake holders

Ketetapan 
Program studi

Konsep
kurikulum

Tugas Tim   
Pengembang

Kurikulum Prodi 

Analisis
perkembangan
keilmuan dan
keahlian

Analisis
kebutuhan pasar

dan pemangku
kepentinganPROFIL 

LULUSAN

RUMUSAN

CAPAIAN PEMBELAJARAN 



Contoh Capaian Pembelajaran
Magister vs Magister Terapan

Magister (Akademik)

• menyusun konsepsi ilmiah dan

hasil kajian berdasarkan kaidah, 

tata cara, dan etika ilmiah dalam

bentuk tesis atau bentuk lain yang 

setara, dan diunggah dalam laman

perguruan tinggi, serta makalah

yang telah diterbitkan di jurnal

ilmiah terakreditasi atau

diterima di jurnal internasional; 

Magister Terapan

• menghasilkan prototipe, karya
desain, produk seni, atau inovasi
teknologi bernilai tambah, 
menyusun konsepsi ilmiah atau
karya berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah dalam
bentuk tesis atau bentuk lain yang 
setara, dan diunggah dalam laman
perguruan tinggi, serta karya
yang dipresentasikan atau
dipamerkan; 



Lanjutan…

Magister (Akademik)

• 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; 

Magister Terapan

• mampu mengambil keputusan

dalam konteks menyelesaikan

masalah penerapaan teknologi

yang memperhatikan dan

menerapkan nilai humaniora

berdasarkan kajian ekperimental

terhadap informasi dan data; 



Contoh Capaian Pembelajaran
Doktor vs Doktor Terapan

Doktor (Akademik)

• mampu menemukan atau
mengembangkan teori/konsepsi/ 
gagasan ilmiah baru, memberikan
kontribusi pada pengembangan serta
pengamalan ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora di bidang
keahliannya, dengan menghasilkan
penelitian ilmiah berdasarkan
metodologi ilmiah, pemikiran
logis, kritis, sistematis, dan
kreatif; 

Doktor Terapan

• menemukan, menciptakan, dan
memberikan kontribusi baru pada
pengembangan, serta pengamalan
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora di 
bidang keahliannya, dengan
menghasilkan karya desain, 
prototipe, atau inovasi teknologi
bernilai tambah atau dapat
digunakan untuk penyelesaian
masalah berdasarkan pemikiran
logis, kritis, kreatif, dan arif; 



Lanjutan…
Doktor (Akademik)

• mampu menyusun penelitian

interdisiplin, multidisiplin atau

transdisiplin, termasuk kajian

teoritis dan/atau eksperimen

pada bidang keilmuan, teknologi, 

seni dan inovasi yang 

dituangkan dalam bentuk

disertasi, dan makalah yang 

telah diterbitkan di jurnal

internasional bereputasi; 

•

Doktor Terapan

• mampu menyusun konsepsi
ilmiah dan hasil kajian atas hasil
karyanya berdasarkan kaidah, 
tata cara, dan etika ilmiah dalam
bentuk disertasi, dan makalah
yang telah diterbitkan di jurnal
nasional terakreditasi atau
diterima di jurnal internasional
atau karya yang 
dipresentasikan atau
dipamerkan dalam forum 
internasional; 



Contoh CP yang sudah disetujui KEMRISTEKDIKTI

PROGRAM STUDI S1 ILMU POLITIK

SIKAP

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

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

PENGUASAAN PENGETAHUAN

a. menguasai konsep teoretis dalam teori politik dan

pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan

(ekspresi bekerjanya kekuasaan dan implikasinya)

yang berkembang dalam masyarakat

b. menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik

dan pemerintahan untuk memahami bekerjanya

kekuasaan dalam realitas empiris

c. menguasai metode penelitian sosial dan politik,

baik kuantitatif maupun kualitatif

d. menguasai substansi fatsun politik untuk

memahami perilaku politik



Contoh CP yang sudah disetujui KEMRISTEKDIKTI

KETERAMPILAN KHUSUS

a. mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistemasisasi

masalah politik yang berkembang dalam masyarakat di suatu

pemerintahan

b. mampu merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah

dalam bidang politik dan pemerintahan sebagai dasar

pengambilan kebijakan

c. mampu membandingkan praktek politik dan pemerintahan

suatu negara, dalam dimensi spasial (antar daerah, antarnegara,

antarkomunitas, dan antar individu) dan dimensi waktu

d. mampu membangun konsensus (consensus building) dalam

proses politik dan pemerintahan

e. mampu melakukan riset dengan menggunakan salah satu

metode penelitian

f. mampu menganalisis persoalan politik dan pemerintahan

dengan berbagai teknik analisis

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

c. 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

d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan

tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi

e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang

keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya

g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi

dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang

berada di bawah tanggungjawabnya

h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah

tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri

i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi



Contoh CP yang sudah disetujui KEMRISTEKDIKTI

PROGRAM STUDI S2 FISIKA

SIKAP

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

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

PENGUASAAN PENGETAHUAN

a. menguasai teori fisika klasik dan

kuantum

b. menguasai konsep dan metode untuk

menerapkan teori fisika pada

pengembangan teknologi

- www.kkni-kemenristekdikti.org
- Klik penerapan, lalu klik pendidikan tinggi

http://www.kkni-kemenristekdikti.org/


KETERAMPILAN KHUSUS

a. mampu mengembangkan ipteks

terkait gejala dan masalah fisis

melalui analisis dan sintesis hasil

riset

b. mampu mengembangkan model

matematis dan atau model fisis

dengan pendekatan inter- atau

multidisiplin untuk memecahkan

masalah ipteks terkait dengan fisika

c. mampu mengembangkan keilmuan

fisika atau fisika terapan untuk

menghasilkan model/metode/teori

yang teruji dan inovatif

KETERAMPILAN UMUM

a. 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

b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di

masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya

c. 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

d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam

suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin

e. 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

f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam

lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas

g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri

h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian

dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
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PROGRAM TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN
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Menguasai konsep umum, pengetahuan, & keterampilan

operasional lengkap.

D-2 Menguasai prinsip dasar pengetahuan & keterampilan pada

bidang keahlian tertentu

D-3 Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan

keterampilan tertentu secara umum

D-4 / S-1 Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan 

keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian

khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut

secara mendalam

S-2 / Sp-1 menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

PROFESI Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan

tertentu

S-3/Sp-2 menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan

keterampilan tertentu

Dituangkan dalam BAHAN KAJIAN yang distrukturkan

dalam bentuk MATAKULIAH

STANDAR ISI PEMBELAJARAN



3/23/2016 6:46 PM 35

PENGABDIAN 

KEPADA 

MASYARAKA

T

PENELITIAN

SEMINAR
PRAKTIKUM/

PRAKTIK

KULIAH

RESPONSI 

DAN 

TUTORIAL

DISKUSI KELOMPOK, 

SIMULASI, STUDI KASUS, 

KOLABORATIF, 

KOOPERATIF, PROYEK 

BASED, PROBLEM 

BASED, DAN LAINNYA

BENTUK PEMBELAJARAN 

METODE

INTERAKSI DOSEN-MAHASISWA-SUMBER & LINGKUNGAN 

BELAJAR

P
E

R
E

N
C

A
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A
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KARAKTERISTIK: INTERAKTIF, HOLISTIK, INTEGRATIF, SAINTIFIK, KONTEKSTUAL, 

TEMATIK, EFEKTIF, KOLABORATIF, DAN BERPUSAT PADA MAHASISWA

B
E

B
A

N
 B

E
LA

JA
R

 M
A

H
A

S
IS

W
A

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
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STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (BEBAN BELAJAR MAHASISWA)

No Program Beban Belajar

Minimum (sks)

Masa Studi Paling lama (tahun)

Untuk memenuhi CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN program, mahasiswa wajib

menempuh Beban Belajar Minimum dalam Masa Studi sbb.:

1 D1 36 2

2 D2 72 3

3 D3 108 5

4 D4/Sarjana 144 7

5 Profesi 24 3 (setelah menyelesaikan program 

D4/Sarjana)

6 Magister, Magister 

terapan, dan Sp

36 4 (setelah menyelesaikan program 

D4/Sarjana)

7 S-3, S-3 Terapan, & Sub-

Sp

42 7 (setelah menyelesaikan program 

magister,magister terapan, Sp)
Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,00)dan etika baik setelah dua semester tahun

pertama dapat mengambil maksimum dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester. Mahasiswa yang memiliki

prestasi akademik tinggi (IPS >3,5) dan etika baik, dapat melanjutkan program doktor bersamaan dengan

penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 2 semester, ttp hrs

menyelesaikan program Magister/Magister terapan sebelum menyelesaikan program doctor.



Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran
Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran

3 Kuliah, Responsi, Tutorial

Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajar Mandiri

50

menit/minggu/semester

60 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester

2 Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis

Tatap muka Belajar mandiri

100 menit/minggu/semester 70 menit/minggu/semester

3 Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara

170 menit/minggu/semester

(1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).

(2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) 

minggu termasuk UTS dan UAS

(3) Satu Tahun akademik 2 (dua) semester dan PT dapat menyelenggarakan semester antara

(4) Semester antara : paling sedikit 8 minggu dan beban sks paling banyak 9 sks

(5) Apabila semester antara diselenggarakan dlm bentuk perkuliahan mk tatap muka paling 

sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS 
37



Mengapa learing hours dalam
bentuk sks harus ditetapkan?

1. Untuk menentukan besaran sks Mata Kuliah (harus sesuai perkiraan

waktu beban mahasiswa dalam bentuk jumlah sks dengan kedalaman

dan keluasan capaian pembelajaran

2. Untuk menentukan jadwal pembelajaran terutama jika ada

pembelajaran dalam bentuk studio, praktikum, pengabdian masyarakat

oleh mahasiswa, penelitian, dan praktek kerja

Standar isi



Membentuk mata kuliah dan menetapkan besarnya sks

1. Dibuat matriks yang menunjukkan hubungan antara kompetensi dengan

bahan kajian, untuk membentuk sebuah mata kuliah.

2. Dalam konsep ini, sebuah mata kuliah memungkinkan berisi berbagai

bahan kajian yang terkait erat dan diperlukan untuk disatukan karena

pertimbangan efektifitas pembelajaran. 

Artinya suatu bahan kajian dipahami dalam konteks tertentu.                          

( Materi etika bisa digabung dengan materi rekayasa, atau mungkin dengan

manajemen. Belajar matematika dalam konteks elektro, sangat mungkin

menjadi satu mata kuliah ). Konsep ini yang memungkinkan kurikulum

disusun secara blok (misal di PS Kedokteran).

3. Demikian pula sebuah mata kuliah dapat dibangun dari satu bahan kajian

untuk mencapai satu kompetensi atau beberapa kompetensi sekaligus. 

4. Sehingga dengan adanya penggabungan bahan kajian ini, ada

kecenderungan jumlah mata kuliah menjadi lebih sedikit dengan bobot sks

yang lebih besar. 

Tim Kemristekdikti 2015



Alternatif 1: Pembentukan Mata Kuliah Baru

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN

KEUANGAN PEMASARA

N

OPERASIO SDM SIM MATA KULIAH

B
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MK-Wajib:

• Pendidikan Agama;

• Pancasila;

• Kewarganegaraan;

• Bahasa Indonesia;

Sikap S1 MK-PRODI:

• MK-A

• MK-B

• MK-D

• MK-F

• ……….

MK-PRODI:

• MK-C

• ………S2

S3

Penguasaan

Pengetahuan

PP1

PP2

PP3

Keterampilan

Kerja Umum

KU1

KU2

Keterampilan

Kerja Khusus

KK1

KK2

MK-A M
K

-B

M
K

-C

M
K

-D

M
K

-D

Pengembangan Bidang Ilmu PRODI

Bahan Kajian tiap Bidang Ilmu

M
K

-F

M
K

-F

M
K

-F
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K
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Alternatif-2: Mereview Mata Kuliah Yang Ada

No Capaian Pembelajaran Prodi Mata Kuliah yang Ada

MK1 MK2 MK3 -------- MK-n

S1 …………………
S2 …………………
……. …………………
S9

menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; ● ●

KU1

mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan  

inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang 

keahliannya;

●

KU2 …………………
……. …………………
KU3 …………………
KK1 …………………

KK4
Mampu berkomunikasi secara efektif secara verbal maupun

menggunakan teknologi; ● ●
…….. …………………
KK-n …………………
PP1 …………………
PP5 Mampu berpikir kreatif dan inovatif; ● ●
……. …………………
PP-m …………………

CP-MK

CP-

MK CP-MK



Komponen MK – Akuntansi Keuangan Dasar
CP-PRODI CP-MK Indikator Assessment

[S9]menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri

o Mampu menjelaskan

konsepsi akuntansi

keuangan

o Mampu menjelaskan sistem

penyusunan laporan

keuangan

o Mampu menyusun laporan

keuangan manual dan

terkomputerisasi

o Ketepatan menjelaskan

konsepsi akuntansi

keuangan dan elemen-

elemennya;

o Ketepatan menjelaskan

proses penyusunan

laporan keuangan;

o Ketepatan menghasilkan

laporan keuangan.

o Performance

(dg Rubrik);

o Progress report;

o Presentasi Lisan;

o Ujian Tulis;

[KU1]mampu menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi sesuai dengan bidang 

keahliannya;

[KU2] mampu menunjukkan kinerja

mandiri, bermutu, dan terukur;

[KK1] Mampu mangaplikasikan

pengetahuan professional akuntansi yang 

meliputi akuntansi keuangan, akuntansi

manajemen, pemeriksaan akuntansi, 

perpajakan, dan sistem informasi;

[PP2] Mampu mengintegrasikan keilmuan

Akuntansi berbasis TIK

Metoda Belajar Estimasi Waktu Materi Belajar

Kuliah & Small Group Discussion 8jam/mgx5mg  40jam Akuntansi

Keuanga

Experimental & Cooperative 

Learning
8jam/mgx5mg = 40jam Sistem Pelaporan

8jam/mgx7mg  60jam

Apakah CP-MK 

sudah gayut dengan 

CP-PRODI ?

Apakah CP-PRODI sudah 

sesuai dengan 

DISKRIPTOR KKNI & 

SNPT berdasar jenjang 

PRODI ?

Apakah CP-PRODI sudah 

sesuai dengan Visi, Misi, 

Tujuan Pendidikan & 

Profil lulusan PRODI ?

Apakah 

indikator sudah 

tepat 

menggam-

barkan CP-MK?

Apakah 

assessment 

mampu 

mendorong 

mahasiswa 

untuk 

mencapai CP-

MK nya?

Apakah metode belajar 

sudah sesuai dengan CP-

MK dg alokasi waktu yg

direncanakan ?

Apakah estimasi 

waktu sesuai dg CP-

MK berdasar standar 

pengertian sks ?

Apakah 

materi/bahan 

belajar sudah sesuai 

dg CP-MK dan bahan 

kajian bidang ilmu 

PRODI ?



Menghitung Besaran sks Mata Kuliah(MK) Ak.Keu.Das D4

MK Capaian Pembelajaran MK

(CP-MK)

BAHAN KAJIAN

(MATERI)

Jam Belajar Mhs sk

sT P

MK-

AK.

KEUA

NGAN

S1

 Mampu menjelaskan

konsepsi akutnasi

keuangan,

Akuntansi Keuangan

40

 Mampu menjelaskan

sistem penyusunan

laporan keuangan,

 Mampu menyusun

laporan keuangan

manual dan

terkomputerisasi

Sistem Informasi

40

60

T o t a l 80 60

P
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Pokok Bahasan (PB) : Seri

Teori (Kuliah) :

80 jm/16mg=5jam x 60menit/1jam= 300 

menit/170menit=1,765 sks (1sks=170menit/mg)  2 sks

Praktek :

60 jam/16mg = 3.75jam x 60menit/1jam = 225 

menit/170menit=1,323  1 sks

Total besarnya sks : 2 sks (kuliah) + 1 sks

(praktek) = 3 sks

3

T=Teori

P=Praktek

Waktu belajar

yang 

diperlukan

Mhs belajar

untuk

mencapai CP-

MK pada

setiap

tahapan

belajar

(ditentukan

oleh

dosen/tim

dosen

berdasarkan

pengalaman

mengampu

MK tsb.)  



MINGGU  
KE       

KEMAMPUAN 
AKHIR YANG 
DIHARAPKAN 

BAHAN 
KAJIAN 

(materi ajar)

BENTUK 
PEMBELA 
JARAN 

KRITERIA                   
PENILAIAN      
(indikator) 

BOBOT 
NILAI 

1- 4
Mampu

menjelaskan dan

mempresentasikan

Sistem, 

anatomi, dasar

fisiologi, 

ceramah, 

diskusi tgs

makalah *)

• Kelengkapan dan

kebenaran penjelasan,

• tkt komunikatif

presentasi

20%

5
Mampu

mengidentifikasi

dan bekerja sama

Anatomi

manusia
PBL *)

• Kebenaran metode,

• kerjasama
15%

6
Mampu 

mengidentifikasi

Anatomi 

manusia
tes

• Kelengkapan dan

• kebenaran identifikasi
15%

7-10
Mampu

menjelaskan

Sistim syaraf

Sistem otot

ceramah, 

diskusi

11-14
Mampu analisis dan 

trampil memilah

Sistem jaringan, 

fisiologi tubuh
praktikum

• Ketrampilan,    

• Kebenaran analisis
20%

15
Mampu

menganalisis dan

berkomunikasi

Sistem manusia

Tes praktek

dan

wawancara

• Ketajaman dan

• kelengkapan analisis,

• kelancaran komunikasi

30%

Mata kuliah : ………………………………………………... …..  Sem ……. . Kode : ……. .. sks : 

…… 
Jurusan : .. .………………………………………………….. Dosen : ………………………….. ……… 
Unsur deskripsi Capaian pembelajaran :   ………………………………………………………………………………………



NOMOR 

KOLOM
JUDUL KOLOM PENJELASAN ISIAN

1 MINGGU  KE menunjukan kapan dan berapa lama suatu kegiatan dilaksanakan, bisa
1/2/3 mingguan (lihat pengertian 1 sks)

2 KEMAMPUAN AKHIR 

YANG DIHARAPKAN 

rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik , dan afektif
diusahakan lengkap dan utuh (hard skills & soft skills). Merupakan tahapan
kemampuan yang diharapkan dapat mencapai kompetensi mata kuliah ini
diakhir semester.

3 BAHAN KAJIAN 

(materi ajar)

bisa diisi pokok bahasan/sub pokok bahasan, atau topik bahasan. (dengan
asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan)

4 BENTUK                

PEMBELAJARAN 

bisa berupa : ceramah, diskusi, presentasi tugas, seminar, simulasi, responsi, 
praktikum, latihan, kuliah lapangan, praktek bengkel, survai lapangan, 
bermain peran,atau gabungan berbagai bentuk. Penetapan bentuk
pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang 
diharapkan diatas akan tercapai dengan bentuk/model pembelajaran yang 
dipilih.

5 KRITERIA 

PENILAIAN 

(indikator) 

berisi : indikator yang dapat menunjukan pencapaian kemampuan yang 
dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif misal
ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, 
juga bisa juga yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang 
dibahas, kebenaran hitungan).

6 BOBOT NILAI disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau
mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap
pencapaian kompetensi mata kuliah ini.

REFERENSI datar referensi yang digunakan dapat dituliskan pada lebar lain
endrotomoits@yahoo.com



Contoh Format RPS

Tuliskan CP-MK 

yang sesuai dg 

CP-Prodi dan

bersifat dapat

diukur / 

diamati

Materi pokok

bahasan / bahan

kajian yg relevan dg 

CP-MK dan sesuai

dengan tahapan

belajar mhs.

[Pustaka : new 

update ,jelas , 

relevan]

Metode/strategi

belajar Mhs

sesuaikan dg CP-

MK tiap tahapan

belajar Mhs.

[sesuaikan dg 

besarnya sks yg

telah

ditentukan]

Indikasi2 yg

menyatakanan

pencapaian

pembelajaran

tiap tahapan

belajar yg

dapat diukur

& diamati

Bentuk

assessmen

sesuai dg 

indikator

CP-MK tiap

tahapan

belajar:

Tes;

Non-tes

Bobot (%) 

tiap jenis

assessment 

sesuai dg 

kedalaman & 

keluasan CP-

MK tahapan

pembelajara

n



Pembelajaran interaktif,

MAHASISWA

DOSEN

SUMBER 
BELAJAR

INTERAKSI

SEBAGAI
FASILITATOR 

DAN MOTIVATOR

MENITIK BERATKAN   
PADA METHOD OF 
INQUIRY & DISCOVERY

MENUNJUKKAN     
KINERJA KREATIF                               
(KOGNITIF,PSIKOMOTOR, 
AFEKTIF,YANG UTUH)

MULTI DEMENSI

TERANCANG     
DAN 

KONTEKTUAL



Teacher Centered 

Learning

Mahasiswa

PASIF 

RESEPTIF

Belajar =     

menerima 

pengetahuan ?

SERING 
DINAMAKAN
PENGAJARAN



Smt sks
Jlm

MK

KELOMPOK MATA KULIAH PRODI S1/D4

MK-Wajib PRODI
Pilihan

Minat

MK-

Wajib

VIII 10 3 MK8a

(2sks)
TA

(6sks)

MK8a

(2sks)

VII 18 5 MK7ua

(3sks)

MK7ub

(4sks)

MK7uc

(4sks)

MK7ud

(3sks)

Pend. Agama 

(2sks)

VI 20 5 MK6ua

(4sks)

MK6ub

(4sks)

MK6uc

(4sks)

MK6ud

(6sks)

MK6ue

(2sks)

V 20 5 MK5ua

(4sks)

MK5ub

(4sks)

MK5uc

(4sks)

MK5ud

(4sks)

Bhs. 

Indonesia 

(2sks)

IV 20 6 MK4ua

(3sks)

MK4ub

(3sks)

MK4uc

(5sks)

MK4ud

(3sks)

MK4uf

(2 sks)
MK4ue

(4sks)

III 20 5 MK3ua

(4sks)

MK3ub

(4sks)

MK3uc

(4sks)

MK3ud

(6sks)

MK3ue

(2sks)

II 18 5 MK2ua

(4sks)

MK2ub

(4sks)

MK2uc

(4sks)

MK2ud

(4sks)

Pend. 

Kewarganega

raan (2sks)

I 18 6 MK1ua

(4sks)

MK1ub

(4sks)

MK1uc

(4sks)

MK1ud

(2sks)

MK1ue

(2sks)

Pancasila

(2sks}

144 40

CONTOH STRUKTUR MATRIK KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
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menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, 

teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot

penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai

dengan rencana pembelajaran

melaksanakan proses penilaian

memberikan umpan balik dan konfirmasi hasil

penilaian

mendokumentasikan penilaian proses dan hasil

belajar mahasiswa

1. Perencanaan Penilaian

3. Observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi

2
. P

e
m

b
e

ria
n

tu
g

a
s

a
ta

u
so

a
l

4
. 

P
e

m
b

e
ri

a
n

n
il

a
i

a
k

h
ir

Pelaksana Penilaian: 

Dosen atau Tim 

Dosen Pengampu

tanpa atau dengan

menyertakan pihak

lain.
Teknik Penilaian:

Observasi, 

partisipasi, unjuk

kerja, tes tertulis, tes

lisan, dan angket

Prinsip : Edukatif, Otentik, Obyektif, Akuntabel, transparan, dan terintegrasi

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kategori Nilai:

A-E atau 4-0

Kelulusan:

1. Diploma & 

Sarjana: ≥ .00
2. Selain itu: ≥ .00



Deskripsi tentang apa

yang harus dikerjakan

oleh mahasiswa, 

termasuk batasan, dan

metodenya. 

PERFORMANCE ASSESSMENT
( ASESMEN KINERJA )

KINERJA  

MAHASISWA
TUGAS

KRITERIA (RUBRIK)

Untuk menunjukkan posisi

ketercapaian pembelajaran

dari setiap mahasiswa

DINILAI

endrotomoits@yahoo.com

Standar 4



contoh rubrik

untuk penilaian kemampuan menulis essay

GRADE SKOR INDIKATOR KINERJA

Sangat kurang <20
Tidak ada ide yang jelas untuk
menyelesaikan masalah

Kurang 21–40
Ada ide yang dikemukakan, namun
kurang sesuai dengan permasalahan

Cukup 41– 60
Ide yang dikemukakan jelas dan sesuai, 
namun kurang inovatif

Baik 61- 80
Ide yang dikemukakan jelas, mampu
menyelesaikan masalah, inovatif, 
cakupan tidak terlalu luas

Sangat Baik >81
Ide, jelas, inovatif, dan mampu
menyelesaikan masalah dengan
cakupan luas

endrotomoits@yahoo.com
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MAHASISWA YANG DINYATAKAN LULUS BERHAK MEMPEROLEH

No Program MEMPEROLEH

1 Diploma, Sarjana, Magister, 

Magister Terapan, Doktor, 

Doktor Tarapan

Ijazah

2 Profesi Sertifikat Profesi

3 Lulusan program pendidikan

keahlian sesuai dengan cabang

ilmu/memperoleh prestasi di 

luar program studinya

Sertifikat Kompetensi

• Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Gelar dan Surat

Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

• Sertifikat Profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama Kementerian,

Kementerian lain LPNK dan/atau OP

• Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh PT bekerjasama dengan OP, lembaga

pelatihan atau lembaga sertifikasi terakreditasi.







PROGRAM KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN

D-1 / D-2
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paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang 

relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan instruktur yang 

berkualifikasi akademik paling rendah lulusan D-3 berpengalaman

relevan dengan prodi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 

(enam) KKNI)

paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang 

relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen

bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi

paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)

D-3 / D-4

Sarjana paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan

dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi

yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara

dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)

Profesi paling rendah lulusan magister atau magister yang relevan dengan

prodi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta

dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan

dengan prodi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) 

tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 

(delapan) KKNI)

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

58



PROGRAM KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN

Magister

K
o

m
p

e
te

n
si

P
e

n
d

id
ik

S
e

h
a

t
Ja

sm
a

n
i

d
a

n
R

o
h

a
n

i

M
a

m
p

u
m

e
n

ye
le

n
g

g
a

ra
ka

n
p

e
n

d
id

ik
a

n

lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program 

studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang 

relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan

jenjang 9 (delapan) KKNI)

Spesialis lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan

yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja

paling sedikit 2 (dua) tahun

1. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor

terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat

menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan

dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan

jenjang 9 (sembilan) KKNI; 

2. yang menjadi pembimbing utama,dalam 5 tahun terakhir

harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 1 karya

ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal

internasional bereputasi atau 1 bentuk lain yang diakui oleh

kelompok pakar yang ditetapkan senat PT

S-3

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

59Penyetaraan jenjang 6 (enam), 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) KKNI dilakukan oleh Dirjen

Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme RPL
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STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. KEGIATAN POKOK :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian

Proses Pembelajaran

2. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran

3. Pembimbingan dan Pelatihan

4. Penelitian

5. Pengabdian Kepada Masyarakat

b. KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN

c. KEGIATAN PENUNJANG 

Bagi dosen mendapat

tugas tambahan : 

disesuaikan dg besarnya

tugas tambahan

Beban Dosen mengacu

pada nisbah dosen dan

mahasiswa –diatur oleh

Peraturan Menteri

Pembimbing Penelitian

terstuktur: Paling banyak

10 Mahasiswa

BEBAN KERJA DOSEN 
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STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DOSEN, TERDIRI DARI : DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP

DOSEN TETAP:

1. Pendidik tetap pada 1 PT dan tidak menjadi pegawai tetap di tempat lain.

2. Jumlahnya minimal 60% dari jumlah seluruh dosen

3. Yang penuh waktu, minimal 6 orang per prodi

4. Program doktor, dan doktor terapan, minimal 2 orang Profesor

5. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dg disiplin ilmu

pd program studi

TENAGA KEPENDIDIKAN,

1. Paling rendah lulusan program D-3, kecuali untuk tenaga administrasi, paling 

rendah SMA atau sederajat

2. Yang memerlukan keahlian khusus, harus memiliki sertifikat kompetensi

sesuai bidangnya
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STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

SARANA

PRASARAN

A

Lahan, ruang kelas, perpustakaan, 

lab/studio/bengkel kerja/unit produksi, 

tempat berolah raga, ruang u/ berkesian, 

ruang unit keg mhs, ruang pimpinan PT, 

ruang dosen, ruang TU, fasilitas umum

a.Perabot, b. peralatan pendidikan, c.media pendidikan, d.buku,

buku elektronik dan repositori, e. sarana TI dan telekomunikasi,

f.instrumentasi eksperimen, g.sarana OR, h.sarana kesenian, i.

sarana fasilitas umum, j bahan habis pakai k.sarana pemeliharaan,

keselamatan dan keamanan

• Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan : berdasarkan

rasio penggunaan sarana, karasteristik, metode dan bentuk

pembelajaran dan hrs menjamin terselanggaranya proses

pembelajaran dan pelayanan adm akademik

Fasilitas Umum : 

jalan, air, listrik, 

jaringan

komunikasi

suara, data

HARUS SESUAI DENGAN DENGAN KEBUTUHAN ISI DAN PROSES PEMBELAJARAN 

DALAM RANGKA PEMENUHAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
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BANGUNAN PERGURUAN TINGGI HARUS 

1. Memiliki standar kualitas kelas A atau setara

2. Memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan serta

dilengkapi dengan instalasi baik limbah domestic maupun limbah husus

3. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan

menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum

1. Perguruan Tinggi harus menyediakan Sarpras yang dapat diakses oleh

mahasiswa yang berkebutuhan khusus

2. Sarana dan Prasarana dimaksud terdiri atas :

a. Pelabelan dengan tulisan braile dan informasi dalam bentuk suara

b. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda

c. Jalur pemandu (guiding block) di jalan dan koridor dilingkungan kampus

d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul

e. Tiolet/kamar mandi untuk pengguna kursi roda

KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN DIRJEN BELMAWA
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STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat

program stidi

2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada

standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, 

standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga

kependidikan, serta standar sarana dan prasarana

pembelajaran
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STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap

mata kuliah;

2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, 

standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian

pembelajaran lulusan;

3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan

budaya mutu yang baik;

4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka

menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan

5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber

data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan

pengembangan mutu pembelajaran

PROGRAM STUDI
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STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan

pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku

kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam

melaksanakan program pembelajaran;

2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program 

pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;

3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam

melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran

yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;

4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam

melaksanakan kegiatan pembelajaran;

5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, 

penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;

6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan

program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan

tinggi

PERGURUAN TINGGI
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STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

BIAYA 

INVESTASI

BIAYA 

OPERASIONAL

pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan 

tenaga kependidikan pendidikan tinggi

1. untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup

biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan

operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak

langsung

2. Ditetapkan per mahasiswa per tahun (Standar Satuan Biaya

Operasional Dikti

3. Stándar Satuan Biaya Operasional Dikti ditetapkan oleh

Menteri secara periodik dengan mempertimbangkan: jenis

Prodi, tingkat akreditasi, dan indeks kemahalan wilayah

BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

Perguruan tinggi wajib:  a. mempunyai sistem pencatatan biaya , b.melakunan analisisa

biaya operasional pendidikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT, c. 

melakukan evaluasi tingkat ketercapan standar satuan biaya pendidikan tinggi pada

setiap akhir tahun anggaran

PEMBIAYAAN

PENDANAAN

Standar biaya operasional menjadi dasar PT untuk menyusun RAPB PT tahunan dan

menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa
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BADAN PENYELENGGARA PTS ATAU PERGURUAN 

TINGGI WAJIB

1. Mengupayakan pendanaan PT dari berbagai sumber di

luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa

2. Komponen pembiayaan di luar biaya pendidikan

antara lain : hibah, jasa layanan profesi dan/atau

keahlian,dana lestari dari alumni dan filantropis

dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan

swasta

3. Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan,

mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber

dana lain secara akuntabel dan transparan dalam

rangka peningkatan kualitas pendidikan
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STANDAR HASIL 

 memenuhi kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis sesuai 

otonomi keilmuan dan budaya 

akademik

 Memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan

STANDAR ISI 

Memuat prinsip-prinsip 

kemanfaatan, 

kemutahiran, dan 

mengantisipasi 

kebutuhan masa 

mendatang

STANDAR PROSES

 Perencanaan, 

Pelaksanaan,dan 

Pelaporan Penelitian

 Mempertimbangkan 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan

STANDAR PENILAIAN

 Minimal memenuhi 

prinsip edukatif, 

obyektif, akuntabel, dan 

transparan

 Memperhatikan 

kesesuaian dengan 

standar hasil, isi, dan 

proses penelitian

 Menggunakan metode 

dan instrumen yang 

relevan, akuntabel, dan 

dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses dan hasil.

STANDAR PENELITI

Menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek, tingkat 

kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian 

STANDAR SARPRAS

Fasilitas yang dimanfaatkan untuk penelitian memenuhi standar mutu , keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarkat, serta lingkungan
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STANDAR PENDANAAN & PEM
BIAYAAN

PT w
ajib m

enyediakan dana baik untuk kegiatan pem
biayaan aktivitas penelitian m

aupun m
anajem

en 

kelem
bagaan penelitian

STANDAR NASIONAL PENELITIAN
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STANDAR HASIL 

 Penyelesaian Masalah di 

Masyarakat

 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

 Bahan Pengembangan IPTEK

 Bahan Pengayaan Sumber Belajar

STANDAR ISI 

Kedalaman dan 

keluasan materi 

bersumber dari hasil 

penelitian dan 

pengembangan IPTEK

STANDAR PROSES

 Perencanaan, 

Pelaksanaan,dan 

Pelaporan.

 Mempertimbangkan 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan

STANDAR PENILAIAN

 Minimal memenuhi 

prinsip edukatif, 

obyektif, akuntabel, dan 

transparan

 Memperhatikan 

kesesuaian dengan 

standar hasil, isi, dan 

proses penelitian

 Tingkat kepuasan 

masyarakat, terjadinya 

perubahan sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan, 

teratasinya masalah, 

terciptanya produk

STANDAR PELAKSANA

Menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis 

kegiatan, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan. 

STANDAR SARPRAS

Fasilitas yang dimanfaatkan untuk pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu , 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarkat, serta lingkungan
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STANDAR PENDANAAN & PEM
BIAYAAN

PT w
ajib m

enyediakan dana baik untuk kegiatan pem
biayaan aktivitas  m

aupun m
anajem

en kelem
bagaan 

pengabdian kepada m
asyarakat

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
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KETENTUAN LAIN

Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

untuk pendidikan program studi di luar domisili,

pendidikan jarak jauh, akademi komunitas, dan program

pendidikan yang memerlukan pengaturan khusus diatur

dengan Peraturan Menteri
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KETENTUAN PERALIHAN

1. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang belum

dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat

menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus

yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu

internal dan proses penjaminan mutu eksternal melalui

akreditasi;

2. Persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan

ketentuan pasal 27 ayat 15 huruf b paling lama 3 tiga) tahun;

3. Lahan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa

menyewa wajib disesuaikan sesuan psl 34 dan 36 paling lama 20 

(dua puluh) tahun;

4. Pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib

menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling 

lambat 2 (dua) tahun; 

5. Semua ketentuan tentang kriteria minimum yang berfungsi

sebagai stándar pendidikan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang sebagaimana dimaksud pasal 65 belum ditetapkan.



Terima

Kasih
Education is the most 

powerful weapon which 

you can use to change 

the world 

(Nelson Mandela)
E-mail: datarid@gmail.com


