
Pendidikan Tinggi

masa kini dan

masa depan

Rd. Funny Mustikasari Elita



Lima Pilar Prioritas Utama

1. Hindari keterjebakan pada middle income economy dan selalu

mengusahakan inovasi baru dalam hal produktivitas untuk selalu

meningkatkan nilai ekonomi sumber daya. 

2. Tingkatkan indeks daya saing (competitiveness index). 

3. Perkuat dan percepat peningkatan kemampuan inovasi. 

4. Penuhi harapan masyarakat atas peran PT menjadi agen perubahan, 

menghasilkan karya-karya yang mempercepat pertumbuhan

ekonomi dari produk lulusan dan produk ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. Proses pembelajaran di perguruan tinggi wajib

diberi jiwa, diberi muatan karakter, diberi roh, diberi sikap mental

dan etika profesi. 

5. Tingkatkan daya saing PT secara spesifik berkaitan dengan publikasi

internasional sebagai evidence tentang kontribusinya bagi

pengembangan IPTEK. Pembentukan dan pengisian pool of leaders

melalui produk lulusan berkarakter terpuji. 



Detail proses pembelajaran dapat unik dan 

spesifik program studi. Namun, memiliki

orientasi sama, yaitu kebutuhan bangsa dan 

pembelajaran kontekstual berciri kreativitas dan 

inovasi berorientasi pada kontribusi maksimal 

dalam mewujudkan masyarakat yang dicita-

citakan.

Art of practice

pemberian

muatan karakter

disesuaikan.

Art of practice pemberian muatan karakter disesuaikan.



Kurikulum

Perguruan Tinggi

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin 

yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) (scientific vision), 

kebutuhan masyarakat (societal need), serta kebutuhan pengguna

lulusan (stakeholder need). 





Kurikulum?

Kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program yang

direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta

dikembangkan oleh suatu program studi, dalam rangka

menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran

tertentu yang direncanakan



Konsep dasar
• Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, 

dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan program studi 

• Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap 

perguruan tinggi dengan mengacu pada SNPT untuk setiap 

program studi yang mencakup pengembangan  kecerdasan 

intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan



Konsep dasar





KAITAN KURIKULUM DENGAN STANDAR NASIONAL 

PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015





Rumusan

CPL



Bina Mulia Hukum dan Lingkungan dalam

pembangunan

Terima Kasih





METODE PEMBELAJARAN

 Prinsip pembelajaran menurut SN-Dikti : 

 1) interaktif,
2) holistik,
3) integratif,
4) saintifik,
5) kontekstual, 6) tematik, 

 7) efektif,dan
8) berpusatpadamahasiswa



Metode SCL

1. Berbagi informasi (information sharing) dengan cara:

 Curah gagasan (brainstorming)

 Cooperative Learning (CL); 

 Collaborative Learning (CBased Learning); 

 Diskusi kelompok (Small Group Discussion);

 Diskusi panel;

 Simposium dan seminar.

 Teaching in large Group.



Metode SCL

2. Belajar dari pengalaman dengan cara:
 Simulasi/bermain peran (Simulation & Role-Play) ;
 Discovery Learning (DL);
 ProBased Learningem Based Learning and Inquiry (PBL).

3. Belajar melalui pemecahan masalah dengan cara:
 Case Study ;
 ProBased Learningem Based Learning and Inquiry (PBL);
 Discovery Learning (DL);
 Project Based Learning (PjB L );
 Self-Directed Learning (SDL); 
 Contextual Instruction (CI).



Metode Lain
 Selain model-model tersebut, masih banyak model pembelajaran lain 

yang belum dapat disebutkan satu per satu, bahkan setiap 
pendidik/dosen dapat pula mengembangkan model pembelajarannya 
sendiri, namun hendaknya merangsang/mendorong satu atau lebih 
proses-proses, di bawah ini: (model kolb)4

1. Concrete Experience: pengalaman nyata, melakukan kegiatan dengan 
aktif

2. Reflective Observation: menganalisis hal-hal yang sudah dilakukan
3. Abstract Conceptualization:  generalizing from specific experiences 
4. Active Experimentation: menerapkan perilaku baru/alternatif 

practicing new/alternative behaviours

Student Center Learning transfer knowledge dapat difasilitasi dengan:  
 Thinking of alternatives;
 Questioning;
 Applying knowledge.



TEKNIK PENILAIAN



PENILAIAN RANAH SIKAP

 Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, 
penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa
menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau
kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang
menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, 
percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, 
alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. 



PENILAIAN RANAH 
PENGETAHUAN

 Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai
bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis
dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak
langsung. Secara langsung maksudnya dalah dosen
dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat 
penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis
dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, 
misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian
tulis. 



PENILAIAN RANAH KETERAMPILAN 
(UMUM MAUPUN KHUSUS)

 Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian
kinerja yang dapat diselenggarakan melalui
praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. 
yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat
meningkatkan kemampuan ketrampilannya. 



RUBLIK DESKRIPTIF
DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Cukup Di bawah standard SKOR 

1. Ide Bisnis

Ide, jelas, inovatif, 

danmampumenyelesaikanmasal

ah marketing 

dengancakupanluas

(81-100)

Ide yang dikemukakanjelas, 

mampumenyelesaikanmasal

ah, inovatif, 

cakupantidakterlaluluas

(71-80)

Ide yang dikemukakanjelas, dan 

sesuai, namun kurang inovatif

(51-70)

Ada ide yang dikemukakan, 

namunkurangsesuaidengan

permasalahan

(0-50)

10%

1. Kreativitas Tampilan

presentasi

Disajikan dengan tampilan 

menarik; gaya bahasa sesuai 

dengan tema; tata letak gambar, 

grafik, tabel dan tema 

bersinambung; pemilihan bentuk 

huruf, ukuran dan warna, dimensi 

dilakukan secara tepat 

(81-100) 

Disajikan dengan tampilan 

menarik; gaya bahasa sesuai 

dengan tema; tata letak 

gambar, grafik, tabel dan 

tema bersinambung; 

pemilihan bentuk huruf, 

ukuran dan warna, dimensi 

dilakukan secara kurang 

tepat 

(71-80) 

Disajikan dengan tampilan menarik; 

gaya bahasa sesuai dengan tema; 

tata letak gambar, grafik, tabel dan 

tema tidak bersinambung 

(51-70) 

Disajukan dengan tampilan 

tidak menarik; 

(0-50)

10% 

1. Konsep Menunjukkan dasar dan lingkup 

materi yang ada secara elaboratif 

dengan didukung  teori/model 

yang cukup serta mampu 

menganalisis kemungkinan 

pengembangannya baik 

konsepsi atau aplikasi 

(81-100)

Menunjukan dasar dan 

lingkup materi yang ada 

secara elaboratif dengan 

dukungan teori/model yang 

cukup 

(71-80) 

Menunjukkan dasar dan lingkup 

materi yang ada secara elaboratif, 

tapi minim teori/model

(51-70) 

Penjelasan dasar dan 

lingkup materi tidak tepat 

(0-50) 

10% 

1. Sistematika dan 

kaidah penyajian

Disusun secara sistematik sesuai 

dengan realitas bisnis/marketing 

dan terlihat konsistensi 

penjelasan

(81-100)

Disusun secara sistematik 

sesuai dengan realitas 

bisnis/marketing dan terlihat  

kurang konsisten 

(71-80) 

Disusun secara sistematik sesuai 

dengan realitas bisnis/marketing 

dan terlihatidak konsisten 

(51-70) 

Sistematika tidak sesuai 

dengan realitas 

bisnis/marketing dan terlihat 

tidak konsisten 

(0-50) 

10% 

1. Teknik penyajian 

metode yang 

disajikan

Adanya penyajian metode  yang 

jelas dan disertai alasan 

penggunaan serta prosedur  

pelaksanaan(81-100)

Adanya penyajian metode 

yang cukup jelas dan disertai 

alasan penggunaan serta 

prosedur  pelaksanaan(71-

80) 

Adanya penyajian metode yang 

kurang  jelas dan disertai kurang 

alasan penggunaan serta prosedur  

pelaksanaan(51-70) 

Adanya penyajian metode  

yang tidak jelas  jelas dan 

tidak disertai alasan 

penggunaan dan  prosedur  

pelaksanaan

(0-50) 

10%



RUBLIK DESKRIFTIF
DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Cukup Di bawah standard 

SKO

R 

6.Tujuan/foku

s 

bisnis/marketi

ng

Menyebutkanmasalah-

masalah yang ada, 

mengidentifikasimasalahutam

adanmenyebutkanalternatifso

lusi yang 

tepatatasmasalahutamadeng

anmenyebutkancontohkonkrit

(81-100)

Menyebutkanmasalah-masalah

yang ada, 

mengidentifikasimasalahutamada

nmenyebutkanalternatifsolusi

yang relevan. 

(71-80)

Menyebutkanmasalah-

masalah yang ada, 

mengidentifikasimasalahuta

madanmenyebutkanalternatif

-alternatifsolusi.

(51-70)

Menyebutkanmasalah-masalah yang 

adadanmengidentifikasimasalahutamaHanya

mampumenyebutkanmasalah-masalah yang 

adadalamkasus.

(0-50)

10%

7. Organisasi

Presentasiterorganisasideng

anmenyajikanfakta yang 

didukungolehcontoh yang 

telahdianalisissesuaikonsep

(81-100)

Presentasi terorganisasi dengan

baik dan menyajikan fakta yang 

meyakinkan untuk mendukung

kesimpulan-kesimpulan.

(71-80)

Presentasimempunyaifokus

dan menyajikan beberapa

bukti yang mendukung

kesimpulan-kesimpulan. 

(51-70)

Cukupfokus, 

namunbuktikurangmencukupiuntukdigunaka

ndalammenarikkesimpulan

(0-50)

10%

8. Isi

Isi 

mampumenggugahpendeng

aruntukmengambangkanpiki

ran

(81-100)

Isi akuratdanlengkap. Para 

pendengarmenambahwawasanb

arutentangtopiktersebut. 

(71-80)

Isi secaraumumakurat, 

tetapitidaklengkap. Para 

pendengarbisamempelajari

beberapafakta yang tersirat, 

tetapimerekatidakmenamba

hwawasanbarutentangtopikt

ersebut. 

(51-70)

Isinyakurangakurat, karenatidakada data 

faktual, 

tidakmenambahpemahamanpendengarIsiny

atidakakurat/terlaluumum.

Pendengartidakbelajarapapunataukadangm

enyesatkan

(0-50)

10%

9. Gaya 

Presentasi

Berbicaradengansemangat, 

menularkansemangatdanant

usiasmepadapendengar

(81-100)

Pembicaratenangdanmenggunak

anintonasi yang tepat, 

berbicaratanpabergantungpadac

atatan, 

danberinteraksisecaraintensifden

ganpendengar. Pembicara selalu 

kontak mata dengan pendengar.

(71-80)

Secaraumumpembicaraten

ang, tetapidengan nada 

yang 

datardancukupseringbergan

tungpadacatatan. Kadang-

kadangkontakmatadenganp

endengardiabaikan. 

(51-70)

Berpatokanpadacatatan, tidakada ide yang 

dikembangkan di luarcatatan, suaramonoton

Pembicaracemas dan tidaknyaman, dan

membacaberbagai catatan

daripadaberbicara.

Pendengarseringdiabaikan.

Tidakterjadikontak mata

(0-50)

10%

10. 

Performance

Mampumengaplikasikanmet

ode bisnis  yang disajikan 

denganmemanfaatkan

IPTEKS 

padabidangnyadalampenyel

esaianmasalahdanmampube

radaptasiterhadapsituasi  

ang dihadapi.

Cukup 

Mampumengaplikasikanmetode 

bisnis  yang disajikan 

denganmemanfaatkan IPTEKS 

padabidangnyadalampenyelesaia

nmasalahdanmampuberadaptasit

erhadapsituasi  yang dihadapi.

(71-80)

Kurang 

mampumengaplikasikanmet

ode bisnis yang disajikan 

denganmemanfaatkan 

IPTEKS 

padabidangnyadalampenyel

esaianmasalahdanmampub

eradapta iterhadap itua i  

Tidak Mampumengaplikasikanmetode DM 

yang disajikan denganmemanfaatkan 

IPTEKS 

padabidangnyadalampenyelesaianmasalahd

anmampuberadaptasiterhadapsituasi  yang 

dihadapi(0-50)

10%



RUBLIK HOLISTIK



PENILAIAN PORTOFOLIO

 Penilaian portofolio

 Penilaian portofolio merupakan penilaian
berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan
informasi yang menunjukkan perkembangan capaian
belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. 
Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa
dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik
atau karya mahasiswa yang menunjukkan
perkembangan kemampuannya untuk mencapai
capaian pembelajaran. 



Jenis penilaian portofolio

 Portofolio Perkembangan, berisi koleksi artefak
karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan
pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan
belajar yang telah dijalani

 Portofilio pamer/showcase berisi artefak karya
mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar
terbaik

 Portofolio komprehensif berisi artefak seluruh hasil
karya mahasiswa selama proses belajar`



Mekanisme dan Prosedur Penilaian

menyusun

menyampaikan

menyepakati

melaksanakan

Memberi umpan balik

mendokumentasikan



Prosedur penilaian sebagaimana mencakup
tahap:
1. Perencanaan (dapat dilakukan melalui
penilaian bertahap dan/atau penilaian
ulang),
2. kegiatan pemberian tugas atau soal,
3. observasi kinerja,
4. pengembalian hasil observasi, dan

5. pemberian nilai akhir.



Pelaksanan penilaian dilakukan sesuai
dengan rencana pembelajaran dan dapat
dilakukan oleh:
1. dosen pengampu atau tim dosen
pengampu;
2. dosen pengampu atau tim dosen
pengampu dengan mengikutsertakan
mahasiswa; dan/atau
3. dosen pengampu atau tim dosen
pengampu dengan
mengikutsertakan pemangku kepentingan

yang relevan.



Penyelarasan CP dengan PPKM

Sesuai SPMI Permenristekdikti no 44 

tahun 2015



THE FUTURE
OF FLIGHT
UNFOLD



THE FUTURE
OF FLIGHT
UNFOLD



WINGS

WINDOWS

BODY

FOLDING WINGTIPS

ENGINES

Mandat ; 
Profesionalisme; 
Tanggung Jawab; Hak
dan Kewajiban; 
Ketuntasan Kerja Untuk 
menghasilkan lulusan 
“KASCHIC”

Moral: Integritas; 

Norma; Commitment; 
Sistem Nilai; Kepatuhan; 
Iman dan taqwa; Sense of 
goal

budaya kerja KIKIKAK

Man-power
Kekokohan Iman; Kepekaan emosi; 
Stabilitas watak; Kegairahan Sosial; 
Ketangguhan.

Management
Indealisme Gagasan;
Evaluasi (Observable);  
Struktur Organisasi; 
Kritik Membangun;
Staffing (Personalia);
Team Work;

Pelaksanaan
KomunikasiPenilaian
Keberhasilan -
Networking

Money
Sarana-fasilitas: Jaminan; 
Dana; Sumber; Hubungan;  
Kekuatan



PERGURUAN 

TINGGI YANG 

BERMUTU

Calon

Mahasiswa
Keluarga

Calon

Mahasiswa

Calon

Pengguna

Lulusan

Staf 

Pengajar

Program 

Studi

Institusi 

Pendidikan 

Univ/Institut

Masyarakat 

Umum

Pemerintah 

Lokal

Pemerintah 

Daerah

Pemerintah 

Nasional

Bangsa 

Indonesia

OUTCOMES



TANTANGAN:
OUTCOMES YANG DIHARAPKAN DARI 

PENDIDIKAN TINGGI YANG BERMUTU

MENURUT BERBAGAI SUDUT PANDANG STAKEHOLDERS (1)

CALON MAHASISWA KELUARGA CALON MAHASISWA

Masa depan cerah:

•Mudah mendapatkan pekerjaan

(kurang dari 3 bulan)

•Dihargai oleh masyarakat

•Mudah melanjutkan pendidikan

•Terdapat pekerjaan yang 

sesuaidengan bidangnya

•Menjadi orang yang berilmu

•Mudah mencari beasiswa lanjut

Masa depan cerah:

•Mudah mendapatkan pekerjaan

(kurang dari 3 bulan)

•Bisa membantu keluarga

•Dihargai oleh masyarakat

•Mudah melanjutkan pendidikan

•Terdapat pekerjaan yang sesuai

dengan bidangnya

•Menjadi orang yang berilmu

•Mudah mencari beasiswa lanjut



CALON PENGGUNA LULUSAN STAF PENGAJAR

Mendapatkan tenaga kerja yang:

•Jujur

•Pintar

•Terampil

•Disiplin

•Betah 

•Mampu bekerjasama dalam Tim

•Bekerja keras

•Cepat menyesuaikan diri

•Mampu menyelesaikan pekerjaan 

tepat waktu

Masa depan cerah:

•Income dosen baik dan mencukupi

•Intelektual dosen meningkat

•Kesejahteraan keluarga dosen baik

•Kemampuan intelektual berguna di 

masyarakat 

•Keilmuan dosen berkembang

•Dosen dapat akses kepada dana riset 

•Dosen mengerjakan berbagai proyek 

PPM

TANTANGAN:
OUTCOMES YANG DIHARAPKAN DARI 

PENDIDIKAN TINGGI YANG BERMUTU

MENURUT BERBAGAI SUDUT PANDANG STAKEHOLDERS (2)



PROGRAM STUDI MASYARAKAT UMUM

•Pengetahuan berhasil di 

transformasikan dengan baik

•Ilmu pengetahuan berkembang

•Keahlian meningkat

•Sikap lulusan terbentuk sesuai

dengan yang direncanakan

•Kompetensi lulusan terbukti

KASCHIC

•Mendapatkan lulusan yang bekerja

dan membanggakan

•Mendapatkan lulusan yang menjadi 

panutan di masyarakat

•Mendapatkan lulusan yang dapat 

memberikan manfaat kepada 

masyarakat dan bangsa

TANTANGAN:
OUTCOMES YANG DIHARAPKAN DARI 

PENDIDIKAN TINGGI YANG BERMUTU

MENURUT BERBAGAI SUDUT PANDANG STAKEHOLDERS (3)



CP sesuai SNPT (KKNI)







Rumusan Keterampilan Umum
Diploma empat/Sarjana Terapan

a. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, 

inovatif, bermutu, dan terukur dalam 

melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang 

keahliannya serta sesuai dengan standar 

kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu dan terukur; 

c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan bidang keahliannya 

dalam rangka menghasilkan prototype, 

prosedur baku, desain atau karya seni, 

menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas 

kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi; 

•

Sarjana

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, 

menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 

dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 

dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi; 



Keterampilan Umum

Diploma Empat/Sarjana Terapan

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

• e. mampu mengambil keputusan secara 
tepat berdasarkan prosedur baku, 
spesifikasi desain, persyaratan 
keselamatan dan keamanan kerja dalam 
melakukan supervisi dan evaluasi pada 
pekerjaannya; 

• f. mampu memelihara dan 
mengembangkan jaringan kerja sama 
dan hasil kerja sama di dalam maupun 
di luar lembaganya; 

•

Sarjana
• 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 
mengembang-kan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di 
dalam maupun di luar lembaganya; 

•
•



Keterampilan Umum

Diploma Empat/Sarjana Terapan

• 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; dan 

• i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali 
data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi. 

•

Sarjana

• 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; dan 

•

• i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali 
data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi. 

•
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No CP Kegiatan Aktivitas Mahasiswa Tingkat Prestasi/ hasil

1 Sikap Organisasi/

Lembaga/ UKM:

…

OKK

(Kedudukan/ kaitan kegiatan 

dg CP/ terlibat dalam 

kegiatan Riset/PPM Dosen/ 

Kepanitiaan)

(Prodi/Fak/Univ/

Wil/Nas/Int’l)
Akademic Atmosfir

yang baik

2 Keterampilan Umum UKM/HIMA

OKK

(Kedudukan/ kaitan kegiatan

dg CP/ terlibat dalam

kegiatan Riset/PPM Dosen/

Kepanitiaan)

(Prodi/Fak/Univ/

Wil/Nas/Int’l)
Akademic Atmosfir

yang baik

3 Keteram[ilan khusus HIMA (Kedudukan/ kaitan kegiatan

dg CP/ terlibat dalam

kegiatan Riset/PPM Dosen/

Kepanitiaan)

(Prodi/Fak/Univ/

Wil/Nas/Int’l)
(Juara lomba)

4 pengetahuan HIMA LKTI, championship di bidang

ilmu

(Prodi/Fak/Univ/

Wil/Nas/Int’l)
(Juara lomba)









TAHAP 
PERANCANGAN 

PEMBELAJARAN 

Rd Funny Mustikasari Elita



Prinsip Pembelajaran
KPT

kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran  perlu diterapkan 
prinsip pembelajaran sebagai berikut: 
• Keaktifan peserta didik (student centered) ;
• Disusun berdasarkan kemampuan ;
• Integrasi antara hard skill dan soft skill;
• Integrasi antara pengetahuan, keterampilan dan  sikap ;
• Prinsip pendidikan orang dewasa ;
• Tersusun secara sistematis ;
• Kerja sama antar peserta didik;
• Penekanan pada pengalaman belajar (experiential learning) 

dalam bentuk simulasi, role playing;
• Penggunaan berbagai media pembelajaran (web based, 

multimedia, dll) ;
• Interaksi pendidik dan peserta didik yang tinggi, termasuk 

pemberian umpan balik (feedback).
• Integrasikan dalam kegiatan kemahasiswaan 



KOMPETENSI	LULUSAN:	

- Sikap	- Pengetahuan	
- Keterampilan:	- Umum	- Khusus	

HASIL	PENELITIAN:	

- 
Pengembangan	Pembelajaran	

- 
Peningkatan	Kesejahteraan	Masyarakat	

- 
Daya	Saing	Bangsa	

HASIL	PKM:	

Menerapkan,	mengamalkan	

dan	membudayaakan	ilmu	

pengetahuan	dan	teknologi	

guna	memajukan	

kesejahteraan	umum	dan	

mencerdaskan	kehidupan	

bangsa	

PERMENRISTEKDIKTI	NO.	44	TAHUN	2015	

Kondisi	UNPAD	SAAT		INI	

forcing every research proposal 
to explain how it will benefit     

education in unique way 



KOMPETENSI	

LULUSAN	

Standar	Isi	
Standar	

Proses	

Standar	

Penilaian	

Standar	

Dosen	&	

Tendik	

Standar	

Sarana	&	

Prasarana	

Standar	

Pengelolaan	

Standar	

Pembiayaan	

PENDIDIKAN	

HASIL	

PENELITIAN	

Standar	Isi	
Standar	

Proses	

Standar	

Penilaian	

Standar	

Peneli 	

Standar	

Sarana	&	

Prasarana	

Standar	

Pengelolaan	

Standar	

Pembiayaan	

PENELITIAN	

HASIL	PKM	

Standar	Isi	
Standar	

Proses	

Standar	

Penilaian	

Standar	

Pelaksana	

Standar	

Sarana	&	

Prasarana	

Standar	

Pengelolaan	

Standar	

Pembiayaan	

PKM	

INTEGRASI	TRI	DHARMA	UNPAD	

BERBASIS	PERMENRISTEKDIKTI	44	TAHUN	2015	





Integrasi Capaian Pembelajaran, 
Riset, Dan Pengabdian 

Pada Masyarakat



Integrasi Capaian Pembelajaran, Riset, 
Dan Pengabdian Pada Masyarakat 
dengan Kegiatan Kemahasiswaan



Strategi Caturdharma

CPL	 Road	map	

Penelitian	

Roadmap	

PKM	

Kegiatan	

Kemahasiswaan	

Pengetahuan	 	 	 	

	

	

	 	 	

Keterampilan	

Khusus	

	 	 	

	

	

	 	 	

Keterampilan	

Umum	

	 	 	

	

	

	 	 	

Sikap	 	 	 	

	

	

	 	 	

	



No CP Kegiatan Aktivitas Mahasiswa Tingkat Prestasi/ hasil

1 Sikap Organisasi/

Lembaga/

UKM: …

OKK

(Kedudukan/ kaitan 

kegiatan dg CP/ terlibat 

dalam kegiatan Riset/PPM 

Dosen/ Kepanitiaan)

(Prodi/Fak/Univ/

Wil/Nas/Int’l)
Akademic

Atmosfir yang

baik

2 Keterampilan

Umum

UKM/HIMA

OKK

(Kedudukan/ kaitan

kegiatan dg CP/ terlibat

dalam kegiatan Riset/PPM

Dosen/ Kepanitiaan)

(Prodi/Fak/Univ/

Wil/Nas/Int’l)
Akademic

Atmosfir yang

baik

3 Keteram[ilan

khusus

HIMA (Kedudukan/ kaitan

kegiatan dg CP/ terlibat

dalam kegiatan Riset/PPM

Dosen/ Kepanitiaan)

(Prodi/Fak/Univ/

Wil/Nas/Int’l)
(Juara lomba)

4 pengetahuan HIMA LKTI, championship di

bidang ilmu

(Prodi/Fak/Univ/

Wil/Nas/Int’l)
(Juara lomba)
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Tahapan Perancangan pembelajaran
 Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah; 
 Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CP-MK) yang

bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang
dibebankan pada MK tersebut; 

 Merumuskan sub-CP-MK yang merupakan kemampuan akhir
yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan 
dirumuskan berdasarkan CP-MK; 

 Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar); 
 Menentukan indikator dan kreteria Sub-CP-MK; 
 Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran

berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap
tahapan belajar; 

 Memilih dan mengembangkan model/metoda/strategi
pembelajaran;

 Mengembangkan materi pembelajaran; 
 Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran;



Merumuskan Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah (CPMK) 

 CPL yang di bebankan pada mata kuliah perlu
diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata 
kuliah (CPMK) atau sering disebut courses learning
outcomes. CPMK diturunkan lagi menjadi beberepa
sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) 
sesuai dengan tahapan belajar atau sering disebut
lesson learning outcomes (Bin, 2015). 



Merumuskan Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah (CPMK) 





CARA MERUMUSKAN CPMK



MERUMUSKAN SUB CPMK

 Specific – Sub-CPMK harus jelas, menggunakan istilah yang
spesifik menggambarkan kemampuan; sikap, pengetahuan, dan 
ketrampilan yang diinginkan, menggunakan kata kerja nyata
(concrete verbs). 

 Measurable – Sub-CPMK harus mempunyai target hasil belajar
mahasiswa yang dapat diatur, sehingga dapat ditentukan kapan 
hal tersebut dapat dicapai oleh mahasiswa. 

 Achievable – Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang dapat
dicapai oleh mahasiswa. 

 Realistic – Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang realistis
untuk dapat dicapai oleh mahasiswa. 

 Time-bound – Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang dapat
dicapai oleh mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar. 



SUB-CPMK  DASAR MJD 
RPS

 Sub-CPMK yang telah dirumuskan tersebut, 
selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk 
menentukan indikator, membuat instrument 
penilaian, memilih metode pembelajaran, dan 
mengembangkan materi pembelajaran. Item-item 
tersebut selanjutnya disusun dalam sebuah rencana 
pembelajaran semester (RPS) untuk mata kuliah. 
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