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A. PENGERTIAN  

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan “kriteria minimal tentang kuali kasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan 

pengetahuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan”. SKL 

digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses 

Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, 

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar 

Pembiayaan Pembelajaran. Rumusan SKL sebagaimana dimaksud di atas mengacu pada 

deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), 

dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI (Permenristek Dik Nomor 44 

Tahun 2015 tentang SNPT).  

Standar kompetensi lulusan Fakultas Sastra UM (FS UM) ditetapkan berdasarkan 

Kerangka Kuali kasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan 

kekhasan serta jatidiri UM dalam perjalanan menggapai visi dan misinya. Penentuan standar 

kompetensi lulusan, sebagai bagian dari pengembangan kurikulum UM secara sistematis dan 

komprehensif terus dilakukan melalui kajian sosiofilosofis, yuridis, dan akademis. Kajian ini 

diperlukan untuk mengembangkan kurikulum yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan 

yang inovatif, adaptif dan kapabel dalam mendayagunakan teknologi sesuai dengan bidang 

keahlian dan tuntutan perkembangan masyarakat.  

UM dengan moto The Learning University berupaya untuk mewujudkan UM (1) 

tumbuh menjadi organisasi belajar (learning organiza on) untuk meningkatkan sistem dan 

layanan kepada masyarakat internal dan eksternal kampus dengan jaminan kualitas yang 

memadai; (2) tumbuh sebagai masyarakat kampus yang selalu dalam nuansa belajar dan 

saling membelajarkan; (3) menghasilkan lulusan terpelajar, memiliki keterampilan akademik, 

keterampilan teknikal, dan sikap akademik dan profesional yang memadai.  

Untuk menghasilkan lulusan tersebut di atas FS UM melalukan reorientasi kurikulum, 

terutama dalam pengembangan inovasi belajar dan pembelajaran. Inovasi pembelajaran ini 

didasarkan pada dua fenomena. Pertama, secara historis, Indonesia memiliki pengalaman 

pendidikan yang berakar pada budaya dan kearifan lokal. Kedua, kecenderungan 

pembelajaran pada saat ini untuk siswa dalam literatur dikenal sebagai generasi Z yang 

memiliki preferensi untuk belajar sama sekali berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka 

lebih membutuhkan layanan pendidikan sesuai dengan dinamika kehidupan saat ini, terutama 

dalam era yang dikenal dengan era industri 4.0.  

Era industry 4.0 menuntut UM melakukan reorientasi dalam pengembangan 



5 
 

kurikulum. Reorientasi pengembangan kurikulum tersebut dilakukan dengan penetapan, di 

samping mendasarkan pada KKNI dan SNPT, kurikulum UM menggunakan pendekatan 

capability development dan dalam pembelajarannya menggunakan Pendekatan Belajar 

Berbasis Kehidupan (life based learning). Dengan pendekatan tersebut diharapkan mampu 

menghasilkan lulusan yang memiliki profil sebagai “Lulusan yang inovatif, adaptif, dan 

kapabel mendayagunakan teknologi.”  

Inovatif dan adaptif menggambarkan lulusan yang miliki kecerdasan, kreativitas, 

kemandirian, keuletan, kesadaran etis, dan komitmen kebangsaan, yang dilandasi ketakwaan 

dan akhlak yang mulia. Kapabel mendayagunakan teknologi berar kemampuan memanfaatkan 

teknologi sebagai peran yang memudahkan dan meningkatkan efektivitas pemecahan masalah 

sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni.  

Agar terdapat persamaan persepsi di lingkungan FS UM, dipandang perlu disusun 

batasan-batasan sebagai berikut.  

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan Profil Lulusan dan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan.  

2. Profil Lulusan merupakan gambaran performan pribadi lulusan yang utuh dan mandiri 

dengan atribut multi-dimensional, multi-kecakapan, dan multi-modalitas dalam bidang 

keahlian tertentu, yang diperlukan dalam menjalani profesi atau menjalani pilihan 

hidup sesuai dengan bidang keahliannya.  

3. Rumusan Profil lulusan terdiri atas Profil Lulusan UM dan Profil Lulusan Program 

studi. 

4. Profil Lulusan UM merupakan rumusan performansi lulusan yang menjadi acuan dari 

rumusan performansi lulusan pada setiap program studi di Universitas Negeri Malang. 

5. Profil Lulusan Program Studi merupakan rumusan performansi lulusan yang 

dirumuskan mengacu pada profil lulusan UM, dan menggambarkan kekhasan dari 

masing-masing prodi di lingkungan Universitas Negeri Malang.   

6. Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (SCPL) adalah mul - kemampuan minimal 

yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan serangkaian 

pengalaman belajar (internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang 

membentuk keutuhan kapabilitas personal, sebagimana tergambar dalam profil 

lulusan.   

7. Rumusan SCPL merupakan konstruk yang menggambarkan keutuhan kapabilitas 

individu, yang merupakan perpaduan dari unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan, 
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baik keterampilan umum maupun khusus.  

8. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan 

aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial 

melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.  

9. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang 

ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada 

masyarakat yang terkait pembelajaran. 

10. Keterampilan umum merupakan kemampuan untuk melakukan unjuk kerja dengan 

menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh 

melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan 

dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan 

jenis pendidikan tinggi. 

11. Keterampilan khusus merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan 

menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh 

melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh 

setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.  

 

B. TUJUAN  

Tujuan dirumuskan SKL FS UM adalah sebagai berikut.  

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan untuk 

mencapai SKL FS UM yang telah di tetapkan, dengan mengacu kepada standar 

nasional dan kekhasan FS Universitas Negeri Malang.  

2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali 

mahasiswa, tentang SKL Universitas yang harus dicapai melalui pembelajaran.  

3. Melibatkan semua pihak dalam FS UM untuk bekerja mencapai SKL FS UM dan 

secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu standar tersebut.  
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C. RUANG LINGKUP  

SKL FS UM mencakup standar capaian pembelajaran lulusan (SCPL) berbagai program 

pendidikan di FS UM (Program Diploma, profesi, Sarjana, dan pascasarjana). Perumusan 

capaian pembelajaran lulusan FS UM yang mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan 

yang dinyatakan dalam rumusan Profil Lulusan dan Standar Capaian Pembelajaran 

Lulusan.  

SKL FS UM berlaku untuk semua unit, yaitu  jurusan/prodi, dan pusat studi, yang 

menyelenggarakan pendidikan program Diploma, S1, S2, dan S3, serta program profesi.  

 

D. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FS UNIVERSITAS NEGERI MALANG  

Pernyataan standar kompetensi lulusan terdiri atas pernyataan Profil lulusan dan 

Pernyataan standar capaian pembelajaran.  

1. Universitas Negeri Malang telah menetapkan rumusan, “Lulusan yang inovaf, 

adaptif dan kapabel mendayagunakan teknologi” sebagai profil lulusan UM.  

2. FS dan program studi harus memiliki rumusan profil lulusan yang mengacu pada 

profil UM dan terumuskan dalam kurikulum masing-masing program studi.  

3. Setiap program studi dalam merumuskan Profil Lulusan menggambarkan lingkup 

kapabilitas dan talenta dalam bidang okupasi tertentu, yang diperlukan dalam 

menjalani profesi atau pilihan hidup tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.  

4. Program studi dalam merumuskan profil lulusan mencantumkan 1) bidang kesarjanaan 

yang ditekuni (misalnya Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia), 2) kemampuan utama 

yang harus dikuasai lulusan, 3) pengembangan kemampuan utama untuk membentuk 

keutuhan kapabilitas lulusan prodi.  

5. Segenap sivitas akademika dalam menjalankan aktivitas terkait pendidikan dan 

pembelajaran mengacu pada ketercapaian profil lulusan yang sudah terumuskan baik 

tingkat fakultas/prodi maupun universitas.  

 

1. Profil Lulusan  

a. Profil Lulusan Diploma 3  

1) Lulusan mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan 

beragam metode dan prosedur yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku 

dalam waktu 6 semester dan paling lama 10 semester. 

2) Lulusan mampu menunjukkan kinerja terstruktur, bermutu dan terukur sesuai dengan 

bidang keahlian terapannya.  
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3)  Lulusan mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai 

dengan bidang keahlian terapan untuk kebutuhan masyarakat maupun industri 

didasarkan pada pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab atas 

hasilnya secara mandiri.  

4)  Lulusan mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akuntabel, akurat dan 

sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.  

5)  Lulusan mampu bekerja sama, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berinovasi dalam 

pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya.  

6) Lulusan mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 

kepada anggota kelompok yang berada di bawah tanggung jawabnya.  

7) Lulusan mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara 

mandiri.  

8) Lulusan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan menghindari plagiasi, fabrikasi, falsifikasi, 

baik secara manual dan atau memanfaatkan teknologi informasi.  

9) Lulusan mampu menampilkan unjuk kinerja, hasil kerja dan tugas akhir pada forum 

masyarakat dan atau industri sesuai bidang keahlian terapannya.  

 

b. Profil Lulusan Sarjana  

1)  Lulusan 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.  

2)  Lulusan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.  

3) Lulusan 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 dan mengunggahnya dalam laman ilmiah perguruan 

tinggi yang bereputasi nasional atau internasional.  

4)  Lulusan mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi dan mengunggahnya dalam laman ilmiah perguruan tinggi.yang bereputasi 
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nasional atau internasional.  

5)  Lulusan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis kecukupan informasi dan 

data.  

6) Lulusan mampu memelihara dan mengembangkan jaringan komunikasi dan kolaborasi 

dengan pembimbing, kolega, dan sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

7) Lulusan mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.  

8) Lulusan mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri untuk 

membangun jiwa kreativitas yang tinggi. 

9) Lulusan mampu mendokumentasikan,menyimpan,mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan menghindari plagiasi, fabrikasi, falsifikasi 

setiap karya yang dihasilkannya, baik secara manual dan atau memanfaatkan teknologi 

informasi.  

 

c. Profil Lulusan Profesi  

1) Lulusan mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik 

dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja 

profesinya.  

2) Lulusan mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan 

profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.  

3)  Lulusan mampu melakukan evaluasi secara profesional terhadap hasil kerja dan 

keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan/ atau 

oleh sejawat.  

4)  Lulusan mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus 

melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja secara berkelanjutan.  

5)  Lulusan mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program 

strategis organisasi.  

6)  Lulusan mampu memimpin suatu  tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang 

profesinya.  

7)  Lulusan mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dan atau lintas bidang 

dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya. 
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8) Lulusan mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat  

profesi dan mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai 

dengan kode etik profesi klien.  

9)  Lulusan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan 

menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja 

profesinya, baik secara manual dan atau memanfaatkan teknologi informasi.  

 

d. Profil Lulusan Magister 

1) Lulusan 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 kajian berdasarkan kaidah, tata cara, 

dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam 

laman perguruan tinggi, serta artikel yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi 

atau diterima di jurnal internasional.  

2) Lulusan mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya 

dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui 

pengembangan pengetahuan dan keahliannya.  

3)  Lulusan 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.  

4) Lulusan mampu mengidentifikasi masalah yang menjadi objek penelitian sesuai  bidang 

keilmuannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan 

melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.  

5) Lulusan mampu mengambil keputusan dalam konteks penyelesaian masalah 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan 

data.  

6) Lulusan mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan 

kolega atau sejawat di dalam lembaga dan komunitas yang lebih luas.  

7)  Lulusan mampu untuk terus belajar sepanjang hayat secara mandiri. 

8) Lulusan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan menghindari 

plagiasi, fabrikasi, falsifikasi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.  
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e. Profil Lulusan Doktor  

1) Lulusan mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan 

interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran 

pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas  

2) Lulusan mampu memilih penelitian yang tepat, terkini, termaju, dan memberikan 

kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin atau 

transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/ atau menghasilkan penyelesaian 

masalah, memunculkan masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau 

kemasyarakatan. 

3) Lulusan mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, 

termasuk kajian teori  dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan 

inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan artikel yang telah diterbitkan di 

jurnal internasional bereputasi. 

4) Lulusan mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni 

berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta 

mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.  

5) Lulusan 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, serta mendapat pengakuan nasional dan 

atau internasional.  

6) Lulusan mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan 

menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah 

tanggung jawabnya dengan memanfaatkan teknologi informasi.  

7) Lulusan mampu mendiseminasikan hasil karya kreativitasnya melalui forum ilmiah 

dan jurnal yang bereputasi nasional dan atau internasional. 

8) Lulusan mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, 

pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah 

tanggung jawabnya.  

9) Lulusan mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan 

di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas 

peneliti diluar lembaga.  
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2. Standar Capaian Pembelajaran Lulusan 

a. Prinsip-Prinsip Penyusunan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan  

1) Dekan dan Ketua Jurusan dan Kaprodi melakukan penetapan Standar Capaian 

Pembelajaran Lulusan SCPL) dengan mengacu pada rumusan profil lulusan prodi dan 

universitas, sebagai bagian dari standar capaian lulusan (CPL).  

2) Program Studi merumuskan SCPL dalam bentuk konstruk yang menggambarkan 

keutuhan kemampuan dari unsur pengetahuan, sikap, ketrampilan umum, dan 

ketrampilan khusus.  

3)  Program studi menetapkan jumlah SCPL bergantung pada kesamaan karakteris k unsur 

sikap, pengetahuan dan ketrampilan khusus yang membentuk keutuhan kapabilitas.  

4)  Program studi menentukan unsur SCPL pengetahuan, ketrampilah umum dan khusus, 

mer ujuk pada KKNI dan mempertimbangkan rumusan hasil asosiasi prodi sejenis.  

5)  Program Studi wajib mencantumkan SCPL penciri universitas dalam satu rumusan 

yang mendasari matakuliah universiter, baik prodi pendidikan maupun non pendidikan.  

6)  Prodi pendidikan wajib mencantumkan SCPL dasar keilmuan pendidikan sebagai 

rujukan untuk matakulian keilmuan pendidikan.  

7) Prodi dalam merumuskan unsur sikap ke dalam rumusan SCPL perlu 

mempertimbangkan literasi abad 21 dan kualitas karakter kebangsaan dan keagamaan 

yang kuat.  

8)  Program studi pendidikan dalam pengelompokan SCPL didasarkan pada penguasaan 

supstansi keilmuan yang akan diajarkan, keilmuan pedagogic dan dedaktik, penguasaan 

mengaplikasikan pedogogik dan dedaktik dalam membelajarkan bidang keilmuannya, 

dan penguasaan terkait peminatan dalam keutuhan pengembangan kapabilitas.  

9)  Program studi non pendidikan dalam mengelompokkan SCPL didasarkan pada 

supstansi penguasaan lingkup konsep keilmuan, penguasaan kaidah dan metode 

pengembangan keilmuan, melaksanakan kajian keilmuan dan pelaporannya, dan 

mengimplementasikan keilmuannya secara inovative kreatif dalam berbagai bidang 

kehidupan.  

10)  Program studi dalam merumuskan SCPL dilengkapi dengan unsur-unsur sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan sudah tercantum dalam dokumen kurikulum UM tahun 

2018.  

11)  Dosen dalam menjalankan perkuliahan berdasarkan kurikulum tahun 2018 sudah 

mencantumkan SCPL dan unsur-unsurnya dalam desain perkuliahannya (RPS dan 

SAP), minimal 80 % dosen telah melaksanakan ap semester.  
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b. Standar Kompetensi Lulusan  

Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi acuan dalam penyusunan Standar Capaian 

Pembelajaran di UM adalah sebagai berikut. 

1) SKL Sikap  

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap 

sebagai berikut.  

a)  Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 

selama berada dalam lingkungan masyarakat. 

b)  Menjunjung nggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika selama berada dalam lingkungan masyarakat. 

c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila selama berada dalam lingkungan 

masyarakat. 

d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 

serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa selama berada dalam lingkungan 

masyarakat. 

e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain selama berada dalam lingkungan masyarakat. 

f)  Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan selama berada dalam lingkungan masyarakat. 

g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara selama berada 

dalam lingkungan masyarakat. 

h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik selama berada dalam lingkungan 

masyarakat. 

i)  Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri selama berada dalam lingkungan masyarakat.  

j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan selama berada 

dalam lingkungan masyarakat.  

k)  Menjadikan diri sebagai pembelajar mandiri dan sepanjang hayat (Life long learner) 

(Sebagai pembelajar seumur hidup, masing-masing individu akan: (1) selalu menghadiri 

berbagai peris wa belajar dengan sukarela, (2) membaca buku-buku dan bacaan 

profesional yang relevan, (3) berdiskusi dengan banyak orang mengenai apa yang 

mereka kerjakan dan bagaimana mereka belajar, (4) mengama dan mengan sipasi 

kecenderungan yang berkembang, dan (5) menyiapkan diri untuk menyongsong masa 



14 
 

depan).  

l) Bersikap terbuka terhadap belajar (Sikap itu direalisasikan dengan cara: (1) mengakui ke 

daktahuan diri sendiri, (2) memiliki rasa ingin tahu yang kuat, (3) memiliki cita-cita dan 

konsisten dengan cita-cita itu, (4) bersikap luwes terhadap cara dan keberhasilan belajar, 

(4) menjadikan kesalahan dalam bekerja sebagai pelajaran yang berharga, (5) selalu 

bertanya tentang bagaimana memperbaiki kinerja, (6) memiliki keyakinan “semakin 

banyak belajar semakin sedikit hal yang saya ketahui”, (7) berusaha menemukan 

kebenaran, dan (8) siap dan bersabar dalam belajar)  sepanjang hayat. 

m) Berani menghadapi risiko yang mbul dari proses dan hasil belajar (Setiap belajar akan 

menimbulkan resiko. Karena itu se ap individu di UM harus beranimenghadapi resiko 

yang mbul sebagai akibat dari belajar. Resiko-resiko itu dapat berupa menemukan 

kesalahan diri sendiri, tuntutanperubahan ngkah laku, perubahan keyakinan dan nilai-

nilai yang dianut, kemungkinan melakukan kesalahan, melaksanakan hal-hal baru 

dengan kompetensi yang dak memadai, dan sebagainya) sepanjang hayat 

n)  Memandang belajar sebagai tanggung jawab pribadi (Pandangan ini dapat diwujudkan 

dengan cara- cara: (1) meyakini bahwa dak ada orang lain yang membuat seseorang 

belajar, (2) meyakini bahwa kita sendiri yang bertanggung jawab untuk membuat 

pekerjaan menarik atau bermakna bagi kita, bukan tanggung jawab orang lain, termasuk 

pimpinan, (3) meyakini bahwa belajar berar menerapkan apa yang kita ketahui, (4) 

melakukan perubahan berdasarkan apa yang kita temukan dalam belajar dan bekerja, (5) 

segera menghen kan sikap yang selalu menyalahkan orang lain, (6) mencoba hal-hal 

baru dalam melaksanakan pekerjaan, (7) berbagi dengan orang lain tentang pengalaman 

belajar terbaik yang pernah diperoleh, dan (8) melakukan belajar yang diawali dengan 

tujuan dan niat yang kuat, bukan hal yang terjadi secara kebetulan) sepanjang hayat. 

o)  Kreatif dalam melaksanakan dan memecahkan masalah pekerjaan (Melaksanakan 

pekerjaan dan memecahkan masalah dak hanya bersifat reaktif- responsif, namun harus 

di ngkatkan pada ndakan- ndakan kreatif. Untuk menjadi kreatif, setiap individu di 

Fakultas harus menciptakan tekanan kreatif (creative tension) yang berupa kesenjangan 

antara visi kehidupannya dengan realitas yang ada di saat sekarang. Untuk itu, agar 

menjadi kreatif setiap individu di FS hendaknya: (1) memiliki visi dalam bekerja dan 

menjalani kehidupan, (2) memahami kondisi dan kebenaran situasi dirinya saat 

sekarang, (3) menemukan kesenjangan anatara kondisi sekarang dengan visi yang 

dimiliki, (4) menentukan apa yang harus dipelajari berdasarkan kesenjangan itu, (5) 

belajar sesuai dengan kebutuhan, dan (6) menunjukkan pada diri sendiri sejauh mana 
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telah berhasil dalam belajaran dan seberapa besar kesenjangan dapat teratasi) sepanjang 

hayat. 

 

2) SKL Pengetahuan  

a)  Lulusan memiliki penguasaan konsep, teori, metode, dan/ atau falsafah bidang ilmu 

tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui pembelajaran bersama (team learning), 

pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran berbasis kehidupan, penalaran dalam 

proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, peneli an dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.  

b)  Lulusan memiliki kemampuan belajar dan berinovasi, yang mencakup kemampuan 

berpikir krits dan memecahkan masalah, kreativitas dan inovasi, berkomunikasi dan 

berkolaborasi untuk menghadapi masalah-masalah kompleks yang tidak terstruktur.  

c)  Lulusan memiliki kemampuan dalam literasi informasi, literasi media, literasi teknologi, 

literasi sains, literasi nansial, dan literasi budaya untuk dapat berkontribusi dalam 

memajukan dirinya, memajukan masyarakatnya, memajukan kebudayaan bangsanya.  

 

E. RELEVANSI CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DENGAN VISI 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG  

Dokumen manual penetapan SKL FS dimaksudkan sebagai:  

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepen ngan tentang 

prosedur penetapan SKL yang berlaku di lingkungan FS,  

2. Landasan dan arah prosedur menetapkan Standar kompetensi Lulusan FS, bagi seluruh 

pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu lulusan Universitas Negeri Malang;  

3. Bukti otentik bahwa FS telah memiliki dan mengimplementasikan standar nasional 

pendidikan sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.  
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A. Definisi Istilah 

Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran yang penentuannya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan 

(Pasal 8 ayat (1) Permenristekdikti No.44 Tahun 2015). Penentuan standar isi di 

Universitas Negeri Malang didasarkan pada kriteria yang ditentukan peraturan 

perundangundangan berikut ini.  

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  

2. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Pendidikan  

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 

Tentang Standar Pendidikan Tinggi.,  

4. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 8.1.147/UN32/DT/2018 

tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri Malang 2018 

Penentuan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Sarjana, 

Magister, Doktor, Vokasi, dan Profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. FS UM sebagai penyelenggara pendidikan tinggi 

menyelenggarakan program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor. Standar isi 

pembelajarannya mengacu pada standar kompetensi lulusan serta Kerangka Kualifikasi 

Nasional Pendidikan (KKNI), yaitu program Vokasi (DIII) setara dengan jenjang 5 (lima), 

Sarjana (S1) setara dengan jenjang 6 (enam), Profesi setara dengan jenjang 7 (tujuh) atau 8 

(delapan), Magister setara dengan jenjang 8 (delapan), dan Doktor setara dengan jenjang 9 

(sembilan).    

 

B. Rationale 

Tujuan kriteria standar isi pembelajaran di FS UM adalah untuk menentukan:  

1. pedoman penyusunan standar isi bagi program studi pada jenjang Sarjana, Magister, 

Doktor, Vokasi, dan Profesi;  

2. pengelompokan matakuliah yang harus disajikan oleh program studi; 

3. kriteria minimal  tingkat kedalaman materi pembelajaran sesuai dengan program studi;  

4. kriteria minimal tingkat keluasan materi pembelajaran sesuai program studi. 

 

C. Pernyataan Isi 

Kriteria penentuan standar isi pembelajaran di FS UM disampaikan sebagai berikut.  
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1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal terhadap kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK serta 

kebutuhan para stakeholders. 

2. Penentuan standar isi pembelajaran di FS UM didasarkan pada Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan oleh universitas, selanjutnya standar isi 

dituangkan dalam kurikulum di tingkat program studi. 

3. Pengembangan kurikulum FS UM berorientasi pada upaya pemenuhan kapabilitas 

yang didasarkan pada pendekatan belajar berbasis kehidupan dengan manajemen 

transdisipliner. Pengembangan kurikulum berbasis kapabilitas dimaksudkan untuk 

membekali mahasiswa dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan minat mahasiswa sehingga siap menghadapi tantangan 

perkembangan zaman. Pendekatan belajar berbasis kehidupan dimaksudkan untuk 

mengondisikan mahasiswa memiliki keterampilan abad ke-21 (berpikir kritis, kreatif, 

kolaboratif, dan komunikatif), mampu beradaptasi terhadap tuntutan perubahan 

zaman, serta memilki kemandirian belajar sebagai kebutuhan hidup. Manajemen 

transdisipliner dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa  

menempuh matakuliah di luar program studinya dengan tujuan agar dapat mencapai 

kapabilitasnya.  

4. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) diturunkan ke dalam standar isi pembelajaran  

5. dalam wujud Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (SCPL), yang selanjutnya 

diturunkan lagi ke dalam bahan kajian dan Capaian Pembelajaran Matakuliah 

(CPMK).  

6. SCPL tingkat fakultas dan SCPL tingkat program studi mengacu pada SCPL tingkat 

universitas. Penentuan SCPL tingkat universitas mencakup matakuliah Pendidikan 

Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Bahasa 

Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012. Penentuan 

SCPL tingkat universitas khusus untuk program studi kependidikan mencakup 3 (tiga) 

matakuliah, yaitu Pengantar Pendidikan, Belajar dan Pembelajaran, serta 

Pengembangan Peserta Didik. Penentuan SCPL program studi didasarkan pada 

keilmuan masing-masing program studi, disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan 

program studi, kebutuhan pengguna (stakeholder) dan mempertimbangkan ketentuan 

yang ditetapkan oleh asosiasi program studi.  
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7. Penetapan standar isi pembelajaran yang merupakan penjabaran dari SCPL dilakukan 

oleh pihak jurusan atau program studi yang memahami dan menguasai stuktur 

keilmuan serta disesuaikan dengan kekhasan program studi. 

 

Ruang lingkup standar isi pembelajaran mengacu pada jenjang pendidikan yang 

diselenggerakan oleh FS UM, meliputi jenjang Vokasi, Sarjana, Profesi, Magister, 

Doktor. 

1. Ruang Lingkup Program Vokasi  

Penyusunan standar isi pembelajaran untuk program vokasi mendasarkan pada 

kriteria berikut.  

a. Mahasiswa program vokasi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi 

paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang ilmu terapan dan keterampilan 

tertentu secara umum.  

b. Kurikulum program vokasi harus mencakup 3 (tiga) kelompok matakuliah, yaitu 

kelompok Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK), kelompok 

Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK), dan kelompok Matakuliah Peminatan 

dan Pengembangan Diri (MPPD).  

c. Kelompok Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK) dengan beban 12 

sks merupakan matakuliah wajib. 9 sks merupakan matakuliah wajib berdasarkan 

Pasal 21 Undang-Undang No.12 Tahun 2012 yaitu Pendidikan Agama, 

Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Bahasa 

Indonesia, 3 sks merupakan matakuliah universitas yaitu Inovasi Pembelajaran.  

d. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK) dengan beban antara 84-

90 sks merupakan matakuliah yang mendukung pencapaian kemampuan dan 

keahlian utama, terdiri dari iptek pendukung dan penciri program studi. Iptek 

pendukung disesuaikan dengan bidang keilmuan terapan pembentuk program 

studi.  

e. Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD) dengan beban sebanyak 

12-24 sks.  

f. Kurikulum program studi vokasi terwujud dalam profil lulusan, Standar Capaian 

Lulusan Pembelajaran (SCPL), bahan kajian, Capaian Pembelajaran Matakuliah 

(CPMK), Sub CPMK, dan deskripsi matakuliah.  

g. Program studi vokasi merumuskan profil lulusan yang memuat kemampuan utama 

dan kapabilitas yang harus dikuasai oleh lulusan.  



20 
 

h. SCPL program studi vokasi dibentuk dengan memuat unsur sikap, keterampilan 

umum, dan keterampilan khusus sesuai KKNI. SCPL memuat pengetahuan sesuai 

cabang keilmuan, kapabilitas, dan keterampilan abad 21. Bahan kajian disusun 

berdasarkan SCPL dan ilmu pengetahuan pendukung.  

k.     Capaian Pembelajaran Matakuliah program vokasi merupakan perwujudan hasil 

belajar matakuliah berdasarkan SCPL dan bahan kajian yang dibebankan pada 

matakuliah. Sub Capaian Pembelajaran Matakuliah merupakan kemampuan akhir 

yang direncanakan pada tahap pembelajaran.  

l.      Struktur kurikulum program vokasi dituangkan dalam katalog 

 

2. Ruang Lingkup Program Sarjana  

Penyusunan standar isi pembelajaran untuk Program Sarjana mendasarkan pada 

kriteria berikut.  

a. Mahasiswa Program Sarjana memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan 

keterampilan tertentu secara umum dan khusus dalam bidang pengetahuan 

program studi secara mendalam dalam jangka waktu rata-rata 4 tahun sampai 

dengan 7 tahun.  

b. Kurikulum program sarjana mencakup 3 (tiga) kelompok matakuliah, yaitu 

Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK), Matakuliah Keilmuan dan 

Keahlian (MKK), dan Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD). 

c. Kelompok Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK) meliputi 12 sks 

matakuliah wajib dengan rincian: 9 sks merupakan matakuliah wajib berdasarkan 

Pasal 18 UndangUndang No.12 Tahun 2012 yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan 

Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Bahasa Indonesia, serta 

3 sks merupakan matakuliah universitas yaitu Manajemen Inovasi.  

d. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK) dengan beban antara 100-

115 sks memuat matakuliah yang mendukung pencapaian kemampuan dan 

keahlian utama, terdiri dari iptek pendukung dan penciri program studi. Iptek 

pendukung disesuaikan dengan bidang keilmuan pembentuk program studi. 

Kurikulum program studi juga memiliki penciri khusus. Kelompok Matakuliah 

Keilmuan dan Keahlian juga mencakup matakuliah FS UM dengan beban 5 sks 

yang terdiri atas matakuliah Filsafat Ilmu (2 sks) serta Manusia dan Kebudayaan 

(3 sks).  
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e. Kelompok Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD) dengan beban 

sebanyak 15-30 sks merupakan matakuliah pilihan yang dipilih oleh mahasiswa 

dengan pertimbangan dosen penasihat akademik. Pada kelompok matakuliah ini, 

program studi harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menempuh matakuliah pilihan, baik di dalam program studi maupun lintas 

program studi (lintas disiplin keilmuan).  

f. Kurikulum program studi sarjana diwujudkan dalam profil lulusan, Standar 

Capaian Lulusan Pembelajaran (SCPL), bahan kajian, Capaian Pembelajaran 

Matakuliah (CPMK), Sub CPMK, dan deskripsi matakuliah.  

g. Program studi sarjana pada FS UM harus merumuskan profil lulusan yang 

memuat kemampuan utama dan kapabilitas yang akan dikuasai oleh mahasiswa 

calon lulusan.  

h. SCPL program studi sarjana dirumuskan dengan memuat unsur sikap, 

keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang sesuai dengan KKNI. SCPL 

juga memuat unsur pengetahuan yang sesuai dengan cabang keilmuan, 

kapabilitas, dan keterampilan abad 21.  

i. Bahan kajian disusun berdasarkan SCPL dan ilmu pengetahuan pendukung. 

Selanjutnya, bahan kajian diwujudkan dalam bentuk matakuliah. Satu bahan 

kajian dapat mencakup beberapa matakuliah, dan satu matakuliah dimungkinkan 

berasal dari beberapa bahan kajian dalam SCPL yang sama.  

j. Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) program sarjana merupakan 

perwujudan hasil belajar matakuliah berdasarkan SCPL dan bahan kajian yang 

dibebankan pada matakuliah.  

k. CPMK dapat mencakup beberapa Sub Capaian Pembelajaran Matakuliah (Sub-

CPMK). Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tahap 

pembelajaran, yang menjadi dasar penentuan pokok bahasan dalam materi 

perkuliahan.  

l. Struktur kurikulum program sarjana dituangkan dalam katalog jurusan. 

 

3. Ruang Lingkup Program Pendidikan Profesi  

Penyusunan standar isi pembelajaran untuk program magister mendasarkan pada 

kriteria berikut.  

a. Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi Pendidik terdiri atas kegiatan workshop 

yang sesuai dengan bidang keahlian dan kegiatan praktik pengalaman lapangan.  
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b. Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi Non-Pendidik terdiri atas kegiatan 

workshop, studi kasus, dan Praktik Pengalaman Lapangan.  

c. Struktur kurikulum Program Pendidikan Profesi Pendidik diatur lebih lanjut oleh 

Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi di bawah koordinasi Dekan dan Ketua 

LP3.  

d. Struktur kurikulum Program Pendidikan Profesi Non-Pendidik diatur lebih lanjut 

oleh Ketua Jurusan di bawah koordinasi Dekan. 

 

4. Ruang Lingkup Program Magister  

Penyusunan standar isi pembelajaran untuk program magister didasarkan pada kriteria 

berikut.  

a. Mahasiswa Program Magister memiliki tingkat penguasaan teori serta mampu 

mengaplikasikannya sesuai karakteristik program studi.   

b. Kurikulum Program Magister terdiri atas empat kelompok: kelompok matakuliah 

umum (MKU) minimum 4 sks, kelompok matakuliah dasar keahlian (MKDK) 

minimum 4 sks, dan kelompok matakuliah keahlian (MKK) minimum 29 sks. 

c. Kelompok Matakuliah wajib umum merupakan matakuliah yang membekali 

mahasiswa agar memperoleh wawasan profesional yang lebih luas melalui 

pengembangan kemampuan dasar oleh ilmu yang berkaitan dengan bidang profesi 

masing-masing, dengan beban 4 -6 sks. 

d. Kelompok Matakuliah dasar keahlian (MKDK) merupakan matakuliah yang 

membekali mahasiswa agar memiliki kepribadian dan karakteristik profesional 

pendidik, mengembangkan kemampuan mengidentifikasi dan memahami 

persoalan pendidikan dan alternatif pemecahannya dalam bidang keahlian dan 

pekerjaan dengan pandangan dan wawasan yang komprehensif mengenai 

pendidikan secara keseluruhan, terutama pendidikan di Indonesia 

e. Kelompok Matakuliah keahlian (MKK) merupakan matakuliah untuk 

mengembangkan kompetensi dalam bidang studi yang dipilih mahasiswa sebagai 

spesialisasi atau keahliannya. Keahlian ini meliputi (1) pemahaman terhadap 

materi bidang studi utama, (2) materi bidang studi pendukung, (3) pemahaman 

dan keterampilan dalam menerapkan konsep-konsep serta prinsip-prinsip di dalam 

bidang studinya dalam praktik profesi, dan (4) pemahaman serta keterampilan 

dalam mengembangkan pengetahuan dalam bidang studinya melalui penelitian 

dan pengembangan, yang mencakup sejumlah MK Spesialisasi Bidang Studi, MK 
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Proses Belajar-Mengajar Bidang Studi (PBM BS), MK Pembentukan Keahlian 

Bidang Studi (PK BS), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dan Tesis: minimum 29 

sks. Total jumlah sks untuk program magister 36-40 sks. 

f. Kurikulum program studi terwujud dalam profil lulusan, Standar Capaian Lulusan 

Pembelajaran (SCPL), bahan kajian, Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK), 

Sub CPMK, dan deskripsi matakuliah.  

g. Program studi magister merumuskan profil lulusan yang memuat kemampuan 

utama dan kapabilitas yang harus dikuasai oleh lulusan.  

h. SCPL program studi magister dirumuskan dengan memuat unsur sikap, 

keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai KKNI. SCPL memuat 

pengetahuan sesuai cabang keilmuan, kapabilitas, dan keterampilan abad 21.  

i. Bahan kajian disusun berdasarkan SCPL dan ilmu pengetahuan pendukung yang 

diwujudkan dalam bentuk matakuliah.  

j. Capaian Pembelajaran Matakuliah merupakan perwujudan hasil belajar 

matakuliah berdasarkan SCPL dan bahan kajian yang dibebankan pada 

matakuliah.  

k. Sub Capaian Pembelajaran Matakuliah merupakan kemampuan akhir yang 

direncanakan pada tahap pembelajaran.  

l. Struktur Kurikulum Program Magister dituangkan dalam katalog jurusan. 

 

5. Ruang Lingkup Program Doktor  

Penyusunan standar isi pembelajaran untuk Program Doktor mendasarkan pada 

kriteria berikut.  

a. Mahasiswa Program Doktor memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi 

paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan 

tertentu dalam jangka waktu rata-rata 3 tahun sampai dengan 5 tahun.  

b. Kurikulum Program Doktor terdiri atas kelompok matakuliah wajib umum, 

kelompok matakuliah wajib program studi, dan kelompok matakuliah pilihan.  

c. Kelompok matakuliah wajib umum merupakan matakuliah yang 

pengembangannnya didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang No.12 Tahun 2012 

dengan beban sebanyak 6-8 SKS.  

d. Kelompok matakuliah wajib program studi merupakan matakuliah yang 

mendukung pencapaian kemampuan dan keahlian utama yang harus disesuaikan 
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dengan bidang keilmuan pembentuk program studi. Kurikulum program studi 

juga harus memiliki penciri khusus dengan beban antara 16-18 SKS. 

e. Kelompok matakuliah pilihan dengan beban antara 2-4 SKS merupakan 

matakuliah yang mendukung pencapaian kemampuan dan keahlian utama, terdiri 

atas iptek pendukung dan penciri program studi. Iptek pendukung disesuaikan 

dengan bidang keilmuan pembentuk program studi.  

f. Kurikulum program studi doktor terwujud dalam profil lulusan, Standar Capaian 

Lulusan Pembelajaran (SCPL), bahan kajian, Capaian Pembelajaran Matakuliah 

(CPMK), Sub CPMK, dan deskripsi matakuliah.  

g. Program studi doktor merumuskan profil lulusan yang memuat kemampuan utama 

dan kapabilitas yang harus dikuasai oleh lulusan.  

h. SCPL program studi doktor dibentuk dengan memuat unsur sikap, keterampilan 

umum, dan keterampilan khusus sesuai KKNI. SCPL memuat pengetahuan sesuai 

cabang keilmuan, kapabilitas, dan keterampilan abad ke-21. Bahan kajian disusun 

berdasarkan SCPL dan ilmu pengetahuan pendukung yang diwujudkan dalam 

bentuk matakuliah.  

i. Capaian Pembelajaran Matakuliah program doktor merupakan perwujudan hasil 

belajar matakuliah berdasarkan SCPL dan bahan kajian yang dibebankan pada 

matakuliah. Sub Capaian Pembelajaran Matakuliah merupakan kemampuan akhir 

yang direncanakan pada tahap pembelajaran.  

j. Struktur kurikulum program doktor dituangkan dalam katalog jurusan. 

 

6. Strategi 

a. Menyempurnakan kurikulum di masing-masing program studi dengan mengacu 

pada SN-DIKTI, KKNI dan kurikulum berbasis kehidupan. 

b. Mengaitkan pengembangan kurikulum pada visi misi jurusan, fakultas, dan UM 

c. Mendiskripsikan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan/stakeholders dan 

hasil Tracer study terhadap lulusan dalam rasional/ latar belakang kurikulum di 

setiap program studi. 

d. Mengefektifkan monitoring dan evaluasi pembelajaran sebagai implemetasi 

sistem penjaminan mutu.  

e. Mengembangakan profil lulusan berdasarkan hasil analisis jenis-jenis kecakapan 

yang diperlukan di masa depan. 
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f. Mencantumkan rumusan SKL dan SCPL pada kurikulum program studi  untuk 

menyingkronkan isi kurikulum dengan SKL dan SCPL.  

g. Merumuskan isi kurikulum dalam bentuk  konstruksi isi yang menggambarkan 

keutuhan kemampuan dari unsur pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. 

h. Merumuskan isi kurikulum dengan mempertimbangkan karakteristik unsur 

pengetahuan dan ketrampilan khusus yang membentuk keutuhan kapabilitas. 

i. Menetapkan matakuliah berdasarkan pemetaan bahan kajian dan SCPL. 

j. Menyusun  sebaran matakuliah berdasarkan hasil pemetaan kurikulum. 

k. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 

(Student Centre Learning/SCL).  

l. Mengefektifkan pemanfaatan E-learning (SIPEJAR) dalam proses pembelajaran. 

m. Memanfaatan hasil riset sesuai dengan kebutuhan program studi di FS UM 

n. Memfasilitasi riset kolaboratif antar individu dan antar KBK di FS UM 

o. Menambahkan bahasa asing lainnya selain bahasa inggris di dalam struktur 

kurikulum semua program studi di lingkungan FS UM 

p. Merealisasikan pendekatan transdisipliner melalui pemilihan materi pembelajaran 

yang pokok bahasannya bukan saja dari perspektif matakuliah, tetapi juga 

menimbang konteks kekinian dan kebutuhan mahasiswa. 

q. Mengirimkan para dosen untuk mengikuti pelatihan atau workshop terkait 

penggunaan teknologi dalam pembelajaran (contoh workshop tentang 

OnlineLearning dan Blended Learning) dengan mendatangkan pemateri baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri 

r. Mengirimkan beberapa dosen untuk mengikuti non-degree training dengan 

pendanaan dari IsDB Univeritas Negeri Malang baik di dalam negeri maupun luar 

negeri 

s. Meningkatkan jumlah penelitian dosen dengan memanfaatkan data-data dalam 

kelas dan melibatkan mahasiswa 

t. Meningkatkan tugas dan peran GPM dalam dalam evaluasi pembelajaran pada 

awal semester, tengah semester, dan akhir semester 

 

7. Indikator 

Beberapa indikator meilputi: 

a. Isi kurikulum mengacu pada SCPL dan visi misi UM. 

b. Isi kurikulum mengikuti tuntutan dunia kerja 
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c. Isi kurikulum mendukung profesionalitas lulusan 

d. Isi kurikulum bersifat dinamis sesuai perkembangan teknologi 

e. Isi kurikulum  sesuai dengan Standar KKNI dan Kurikulum berbasis kehidupan. 

f. Isi kurikulum mengacu pada karakteristik visi misi program studi 

 

8. Subyek atau pihak yang bertanggungjawab 

a. Dekanat  FS UM, yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan 

Wakil Dekan III FS UM 

b. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan beserta Koordinator Program Studi FS UM 

c. Dosen FS UM 

 

9. Referensi 

a. Pasal 8 ayat (1) Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 

b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  

c. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Pendidikan  

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 

Tentang Standar Pendidikan Tinggi.,  

e. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 8.1.147/UN32/DT/2018 

tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri Malang 2018 

f. Pasal 18,19,20,21,22 UndangUndang No.12 Tahun 2012 
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A. PENGERTIAN 

Standar Proses Pembelajaran merupakan acuan proses pembelajaran, yang 

merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi 

Vokasi (D3/D4), Sarjana (S1), Pendidikan Profesi Guru (PPG), Magister (S2) dan Doktor 

(S3)  di FS Universitas Negeri Malang untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan 

Standar Proses Pembelajaran di FS Universitas Negeri Malang, yang disusun dalam 

buku Standar Pendidikan FS Universitas Negeri Malang ini merujuk dan menyesuaikan 

dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan 

Tinggi (SNPT) dan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan 

Guru mencakup: (1) karakteristik proses pembelajaran; (2) perencanaan proses 

pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran; (4) penilaian proses pembelajaran (5) 

pengawasan proses pembelajaran, dan (6) beban belajar mahasiswa.  

Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus mendukung pencapaian SCPL 

yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi. Sesuai dengan UU No. 20/2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. 

Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, melalui interaksi yang berpusat pada 

mahasiswa (student centered learning). Taksonomi pembelajaran terdapat 3 ranah, yang 

disebut dengan ranah 1) kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, 

2) ranah afekif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, sikap, dan emosi 3) ranah 

psikomotorik, yaiu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani.  

 
B. TUJUAN 

Dokumen Kebijakan Standar Proses pembelajaran FS Universitas Negeri Malang disusun 

dengan tujuan sebagai: 

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang standar 

proses pembelajaran yang berlaku di lingkungan FS Universitas Negeri Malang;  

2. Landasan dan arah menetapkan semua standar proses pembelajaran dan Manual standar proses 

pembelajaran di FS Universitas Negeri Malang, serta dalam meningkatkan mutu standar 

proses pembelajaran di FS Universitas Negeri Malang; 

3. Bukti autentik bahwa FS Universitas Negeri Malang telah memiliki dan 

mengimplementasikan standar proses pembelajaran sebagaimana diwajibkan menurut 

peraturan perundang-undangan. 
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4. Acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran di FS 

Universitas Negeri Malang, 

 

C. RUANG LINGKUP  

Ruang lingkup standar proses FS Universitas Negeri Malang meliputi: karakteristik 

proses pembelajaran FS Universitas Negeri Malang, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, 

dan pengawasan proses pembelajaran, serta beban belajar mahasiswa.  

Ruang lingkup standar proses pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri 

Ristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 1 ayat 10 yang menyatakan bahwa Pembelajaran adalah 

proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan 

kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh 

capaian pembelajaran lulusan. 

Kebijakan standar proses pembelajaran FS Universitas Negeri Malang berlaku 

untuk semua unit di dalam lingkungan FS Universitas Negeri Malang, yaitu prodi, jurusan, 

dan fakultas. 

 
D. KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN 

Karakteristik proses pembelajaran di FS Universitas Negeri Malang bersifat 

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat 

pada mahasiswa, belajar berbasis kehidupan, penggunaan sistem pembelajaran dalam 

jaringan (Sipejar), dan Universal Design for Learning. Secara lebih rinci, masing-masing 

karakteristik dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Interaktif berarti bahwa capaian pembelajaran dilaksanakan dengan mengutamakan proses 

interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa 

dengan media/sumber/bahan pembelajaran: 

2. Holistik berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang 

komprehensif dan luas dengan menginternalisasi nilai-nilai ajaran dan keunggulan, serta 

kearifan lokal nasional maupun internasional; 

3. Integratif berarti bahwa capaian pembelajaran dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang 

terintegrasi melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin; 

4. Saintifik berarti bahwa capaian pembelajaran dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan 

ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan 

kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;  
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5. Kontekstual berarti bahwa capaian pembelajaran disesuaikan dengan konteks kehidupan 

sehari-hari untuk memenuhi tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah 

keahliannya;  

6. Tematik berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan FS Universitas Negeri Malang diraih 

melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi 

dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan 

transdisiplin;  

7. Efektif berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan FS UM diraih secara berhasil guna dengan 

mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;  

8. Kolaboratif berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan FS Universitas Negeri Malang diraih 

melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pebelajar untuk 

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta kapabilitas pebelajar;  

9. Berpusat pada mahasiswa berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan FS Universitas Negeri 

Malang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, 

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam 

mencari dan menemukan pengetahuan; 

10. Berbasis kehidupan, yaitu capaian pembelajaran lulusan FS Universitas Negeri Malang diraih 

melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kapabilitas untuk dapat 

mengimplementasikan hasil konstruksi keilmuan dalam kehidupan; 

11. Menggunakan Sistem Pembelajaran dalam Jaringan (Sipejar), yaitu pembelajaran yang 

terintegrasi dengan sistem pengelolaan akdemik dan menggunakan teknologi berbasis web. 

12. Menggunakan Universal Design for Learning, yaitu pembelajaran yang dirancang secara 

universal dan inklusi, sehingga pebelajar yang telah memenuhi standar kemampuan secara 

akademis memiliki persamaan hak dalam mendapatkan layanan pembelajaran di FS 

Universitas Negeri Malang. 

 

E. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN 

Perencanaan proses pembelajaran di lingkungan FS Universitas Negeri Malang 

disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara 

Perkuliahan (SAP). RPS dan SAP ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen FS Universitas 

Negeri Malang secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi.  

Perencanaan proses pembelajaran dalam istilah Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) disebut dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS memuat:  
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1. Identitas Matakuliah: Nama program studi; Nama dan kode Mk, semester, sks; Nama 

dosen pengampu. 

2. Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (SCPL) yang dibebankan pada Matakuliah.  

3. Rumusan Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMk). Rumusan CPMk 

menggambarkan capaian pembelajaran Mk yang selaras dengan SCPL sesuai dengan 

kahan kajian yang telah ditetapkan. Unsur-unsur rumusan CPMk terdiri atas tipe 

kemampuan belajar, kata kerja tindakan yang melibatkan keterampilan berfikir tingkat 

tinggi (HOTS), obyek tindakan, perangkat, kondisi dan situasi belajar. Jumlah rumusan 

CPMk sesuai dengan keutuhan kemampuan yang diharapkan oleh Mk.  

4. Rumusan Sub Capaian Perkuliahan Matakuliah (SCPMk). Merupakan deskripsi 

kemampuan tiap tahap perkuliahan yang diharapkan mampu berkontribusi pada 

pemenuhan CPMk. Rumusan Sub CPMk memenuhi kriteria observeble verb, 

measurable, achieveble, realistic, dan Time Bound. 

5. Rumusan Materi Pokok Perkuliahan. Materi perkuliahan adalah bahan kajian atau 

sub bahan kajian yang telah tertuang dalam deskripsi matakuliah, yang dapat berupa 

topik/sub topik atau pokok bahasan/sub pokok bahasan, baik berbentuk fakta 

penting/esensial, konsep, prinsip atau prosedur. 

6. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar berupa deskripsi yang menggambarkan 

proses atau kegiatan belajar dengan penerapan metode perkuliahan atau model 

perkuliahan tertentu yang sesuai dengan penerapan paradigma BBK sebagai penciri 

kurikulum UM yang harus diwujudkan dalam proses perkuliahan. Pengalaman belajar 

dituliskan pada setiap kali pertemuan dari keseluruhan pertemuan dalam satu semester. 

Rumusan pengalaman belajar dalam BBK menggambarkan kegiatan dalam 3 siklus 

pembelajaran (Perolehan pengetahuan, Penghalusan pengetahuan, dan penerapan 

pengetahuan). Siklus tersebut untuk mencapai satuan Sub CPMk atau satu CPMk. 

Deskripsi pengalaman belajar meliputi aktivitas belajar offline maupun online baik 

dilakukan secara asinkron maupun sinkron.  

7. Sumber Belajar/media/bahan ajar. Berupa berbagai sumber, media, bahan ajar yang 

digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar, karena setiap kegiatan yang 

dideskripsikan dalam pengalaman belajar mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari 

sumber belajar, media yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Sumber tersebut dapat berupa 

internet/website, bahan presentasi, artikel, video, peraga, gambar, dan sebagainya.  
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8. Penilaian belajar. Penilaian harus dapat mengakses kemampuan yang ditargetkan 

secara memadai dan memenuhi prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 

 

SAP menggunakan rambu-rambu berikut: 

1. Setiap tugas atau aktivitas belajar yang diwajibkan pada mahasiswa disesuaikan dengan 

tahapan mana tugas tersebut diberikan pada mahasiswa (perolehan pengetahuan, 

perluasan dan penghalusan pengetahuan, ataukah penerapan pengetahuan dalam 

kehidupan. 

2. Tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

pada tahapan belajar tersebut.  

3. Tugas-tugas matakuliah memanfaatkan TIK baik sebagai sumber belajar maupun media 

untuk menyelesaikan tugas.  

4. Beberapa alternatif model pembelajaran dapat dipilih untuk kebutuhan tersebut (antara 

lain Problem Based Learning, Project Based Learning, dan sejenisnya). Dosen dapat 

berkreasi untuk menciptakan model atau strategi belajar yang lebih inovatif sesuai 

dengan konsep BBK. 

 

RPS dan SAP FS Universitas Negeri Malang yang telah disusun, ditinjau dan 

disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Peninjauan dan penyesuaian RPS dan SAP dilaksanakan oleh dosen atau kelompok bidang 

keahlian (KBK) FS Universitas Negeri Malang melalui kajian akademik berbasis data dan 

fakta dan disajikan dalam forum akademik. 

Ketentuan Umum RPS dan SAP:  

1. RPS disusun untuk mencapai Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMk) sesuai 

dengan unsur SCPL yang dibebankan pada matakuliah terkait.  

2. RPS disusun untuk 16 kali pertemuan, memberikan gambaran tentang aktivitas 

mahasiswa dalam satu semester untuk mencapai kemampuan sesuai dengan CPMk 

yang ditetapkan.  

3. Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 

(student centred learning) dan berorientasi pada paradigma belajar berbasis kehidupan 

(BBK).  
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4. SAP disusun menggambarkan rangkaian aktivitas belajar mahasiswa yang berlangsung 

dalam satu kali pertemuan atau beberapa kali pertemuan yang merupakan rangkaian 

belajar untuk mencapai satu atau beberapa Sub CPMk.  

5. RPS dan SAP selalu disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan sosio budaya masyarakat belajar. 

6. Deskripsi Pengalaman Belajar sebagai perwujudan BBK meliputi aktivitas belajar off-

line dan on-line (yang dilakukan secara sinkron maupun asinkron) 

 

F. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN 

Pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan FS Universitas Negeri Malang 

berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam 

lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, 

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, berbasis 

kehidupan, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran dalam jaringan (Sipejar). 

Proses pembelajaran di FS Universitas Negeri Malang yang terkait dengan penelitian 

mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian Universitas Negeri Malang. Adapun 

proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa 

wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Malang.  

Proses pembelajaran di FS Universitas Negeri Malang melalui kegiatan kurikuler 

wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur dan dengan beban belajar yang terukur. 

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler, wajib menggunakan metode pembelajaran 

yang efektif sesuai dengan karakteristik Matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu 

yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan standar capaian 

pembelajaran lulusan.  

Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran matakuliah di 

FS Universitas Negeri Malang, yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, 

pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif 

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen FS Universitas Negeri 

Malang dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan 

diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; 

b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau 

praktik lapangan.  
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Bentuk pembelajaran lainnya dapat berupa penelitian, perancangan, atau 

pengembangan yang berupa kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka 

pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, pengalaman autentik serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, ditambahkan bentuk 

pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa 

dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pelaksanaan proses pembelajaran diterapkan di setiap program studi agar capaian 

pembelajaran yang dimaksud tercapai. Proses dasarnya adalah student centered learning 

dan belajar berbasis kehidupan. Luaran yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan 

proses pembelajaran adalah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan yang mencakup 

(1) capaian pengetahuan, (2) capaian sikap, (3) capaian keterampilan umum, dan, (4) 

capaian keterampilan khusus sesuai dengan level KKNI. Program D3 mencapai level 5 dan 

S1/D4 mencapai level 6. PPG mencapai level 7, S2 mencapai level 8 dan S3 mencapai 

level 9. Pada capaian tersebut diharmonisasikan dengan asosiasi masing-masing prodi dan 

dari keinginan masyarakat atau stakeholder pengguna lulusan.  

 
G. PERSYARATAN PROSES PEMBELAJARAN 

1. Kelompok belajar  

Jumlah mahasiswa setiap kelompok belajar dalam perkuliahan di FS Universitas 

Negeri Malang maksimal 40 orang per-kelas. 

2. Bahan/Media/Sumber pembelajaran  

Bahan/Media/Sumber pembelajaran pada matakuliah di FS Universitas Negeri Malang 

dijadikan sebagai rujukan utama dalam proses pembelajaran. Setiap Matakuliah di FS 

Universitas Negeri Malang memiliki Bahan/Media/Sumber pembelajaran yang mengacu pada 

Standar Isi Pembelajaran FS Universitas Negeri Malang, baik yang disusun oleh dosen secara 

individu maupun oleh tim dosen dalam kelompok bidang keahlian. 

3. Pengelolaan kelas 

 Pengelolaan kelas di FS Universitas Negeri Malang diatur sebagai berikut. 

a. Dosen FS Universitas Negeri Malang menyampaikan RPS dan SAP kepada mahasiswa 

pada setiap awal perkuliahan per-semester. 

b. Pada pertemuan pertama perkuliahan, dosen dan mahasiswa mendiskusikan dan 

menyepakati kontrak perkuliahan. 

c. Dosen mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan SCPL dan CPMk.  
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d. Dosen menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan kepatuhan 

pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran dalam rangka 

pengembangan karakter mahasiswa. 

e. Dosen memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar 

mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

f. Dosen menghargai mahasiswa tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis 

kelamin, dan status sosial-ekonomi. 

g. Dosen dan mahasiswa mengenakan pakaian yang sopan, bersih, dan rapi, serta sesuai 

dengan norma yang berlaku. 

h. Dosen dan mahasiswa mengedepankan metode dialogis dan sikap terbuka dalam proses 

pembelajaran.  

i. Dosen menyusun RPS menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kehidupan dengan 

melibatkan partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi.  

j. Dosen menyusun RPS 16 kali pertemuan dengan persentase tatap muka minimal 70% 

offline dan maksimal 30% secara online. 

k. Dosen merancang pembelajaran dengan berpusat pada mahasiswa atau student centered 

learning dan berorientasi pada paradigma belajar berbasis kehidupan (BBK). 

l. Dosen menyusun aktivitas belajar dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis 

kehidupan dalam satu pertemuan atau beberapa kali pertemuan untuk mencapai satu CPMk 

atau beberapa sub CPMk. 

m. Dosen mendeskripsikan pengalaman belajar sebagai perwujudan belajar berbasis 

kehidupan melalui aktivitas belajar secara offline atau online baik secara sinkron maupun 

asinkron. 

n. Dosen mendeskripsikan aktivitas belajar berbasis kehidupan diwujudkan dalam tahapan 

belajar yang terdiri atas pemerolehan pengetahuan, perluasan dan penghalusan 

pengetahuan, serta penerapan pengetahuan dalam kehidupan.  

4. Rencana Perkuliahan Semester (RPS) 

Rencana perkuliahan semester (RPS) paling sedikit memuat: Identitas matakuliah, 

Standar capaian pembelajaran (SCPL), Capaian pembelajaran matakuliah (CPMk)/ sub CPMk, 

Materi pokok perkuliahan, Pengalaman belajar, Sumber belajar/media/bahan ajar, Penilaian 

hasil belajar. 

Rencana perkuliahan semester (RPS) yang sudah disusun ditinjau secara berkala dan 

disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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H. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Pelaksanaan pembelajaran baik secara online maupun tatapmuka meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, dosen FS Universitas Negeri Malang: 

a. Menyiapkan dan memotivasi mahasiswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses  

pembelajaran.  

b. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPS dan SAP. 

2. Kegiatan Inti 

Dalam proses pembelajaran matakuliah di FS Universitas Negeri Malang dosen 

menggunakan metode perkuliahan, antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi 

kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis 

proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Adapun bentuknya dapat berupa: kuliah, 

responsi dan tutorial, seminar, praktikum/praktik lapangan, menyusun program 

kreativitas mahasiswa (PKM). Implementasi metode-metode tersebut disesuaikan 

dengan karakteristik mahasiswa, lingkungan, dan materi perkuliahan Universitas 

Negeri Malang.  

Proses pembelajaran inti FS Universitas Negeri Malang meliputi sebagai 

berikut. 

a. Pemerolehan Pengetahuan 

Setiap rangkaian aktivitas belajar untuk mencapai CPMk atau Sub CPMk dapat 

diawali dengan kegiatan yang mengarah pada pencapaian perolehan pengetahuan. 

Tahap ini dapat dimulai dengan mengkaji kasus-kasus yang kompleks dalam 

kehidupan riil melalui berbagai sumber belajar. 

b. Perluasan dan Penghalusan Pengetahuan  

Tahap ini ditandai dengan berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan penguasaan pengetahuan, baik dari sisi keluasan dan kedalamannya. 

Berbagai kegiatan yang berfokus pada analisis perlu dilakukan untuk meningkatkan 

level kognitif sampai pada tingkat tinggi (HOTS/ High Order Thinking Skill).  

c. Penerapan pengetahuan dalam kehidupan.  

Tahap ini ditandai dengan berbagai tugas (aktivitas belajar) untuk melatih 

mahasiswa berpikir kritis, berkreasi, berkolaborasi, berkomunikasi sesuai dengan 
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keilmuan yang dipelajari, terampil memecahkan masalah dalam kehidupan riil, 

serta mengapresiasi nilai-nilai kehidupan. 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, dosen FS Universitas Negeri Malang: 

a. Bersama-sama dengan mahasiswa atau sendiri mengkonstruksi hasil pembelajaran.  

b. Melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 

konsisten dan terprogram. 

c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pengayaan pembelajaran remedial, 

layanan konseling dan/atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok 

sesuai dengan hasil belajar mahasiswa.  

 

I. BEBAN BELAJAR MAHASISWA 

Beban belajar yang dihargai 1 sks setara dengan 170 menit perminggu per semester. 

Kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar atau 

pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik 

lapangan, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Setiap matakuliah paling sedikit 

memiliki bobot 2 (dua) sks. Alokasi jam kegiatan pembelajaran dalam 1 sks per minggu untuk 

semester sebagaimana pada Tabel 1. 

Tabel 1. Alokasi jam kegiatan pembelajaran dalam 1 sks perminggu untuk semester 
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Kuliah, responsi, tutorial, 50 - 60 60 - 170 

Seminar atau  - 50 60 60 - 170 

pembelajaran lain yang sejenis 100 - - 70 - 170 

Praktikum, praktik studio, - 100 - 70 - 170 

praktik bengkel, - - 100 70 - 170 

Praktik lapangan, dan/atau bentuk - - - - - 170 

Pembelajaran lain yang setara     170 170 
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Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling 

sedikit 16 (enam belas) pertemuan yang terdiri atas minimal 70 % tatap muka (offline) 

dan maksimal 30 % online, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

Beban belajar mahasiswa juga terdapat pada semester antara yang merupakan 

bagian semester genap dan dihitung sebagai satuan waktu kegiatan perkuliahan selama 8 

minggu efektif, yang diselenggarakan setahun sekali setelah semester genap berakhir. 

Semester Antara dilaksanakan hanya untuk memberi kesempatan mahasiswa memperbaiki 

nilai, menempuh matakuliah KKN, KPL non kependidikan, skripsi, atau tugas akhir, 

dengan jumlah sks paling banyak 9 sks. 

Beban belajar dalam Semester Antara yang dihargai 1 sks setara dengan 340 menit 

perminggu persemester. Kegiatan pembelajaran dapat kuliah, responsi, tutorial, seminar 

atau pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktik studio, praktik lapangan, dan/atau 

bentuk pembelajaran lain yang setara. Alokasi Jam Kegiatan Pembelajaran dalam 1 sks 

per Minggu untuk Semester Antara sebagaimana pada Tabel 2. 

Tabel 2. Alokasi Jam Kegiatan Pembelajaran dalam 1sks per Minggu untuk Semester Antara 
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Kuliah, responsi, tutorial, 100 - 120 120 - 340 

Seminar atau  - 100 120 120 - 340 

pembelajaran lain yang sejenis 200 - - 140 - 340 

Praktikum, praktik studio, - 200 - 140 - 340 

praktik bengkel, - - 200 140 - 340 

Praktik lapangan, dan/atau bentuk - - - - - 340 

Pembelajaran lain yang setara     340 340 
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J.  PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN 

Penilaian dilakukan oleh dosen FS Universitas Negeri Malang terhadap hasil 

pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan hasil pembelajaran mahasiswa, 

serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan 

memperbaiki proses pembelajaran. 

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan 

menggunakan tes dan nontes dalam bentuk- tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, 

pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, 

dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian 

Universitas Negeri Malang. 

 

K. PROSES PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan pembelajaran sesuai dengan pengembangan kurikulum FS Universitas 

Negeri Malang. Proses pengembangan pembelajaran memiliki diagram alir 

pengembangan seperti pada bagan 1. 

 

Bagan 1. Proses Pengembangan Kurikulum FS Universitas Negeri Malang 
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L. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN 

Untuk mencapai tujuan pengawasan proses pembelajaran FS Universitas Negeri 

Malang tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari FS 

Universitas Negeri Malang, maka sivitas akademika dalam melaksanakan pengawasan 

proses pembelajaran di FS Universitas Negeri Malang pada setiap arah selalu berpedoman 

pada prinsip: 

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; 

2. mengutamakan kebenaran; 

3. tanggungjawab sosial; 

4. pengembangan kompetensi personel; 

5. partisipatif dan kolegial; 

6. keseragaman metode; 

7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. 

Tatacara pemantauan proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan pelaksanaan,  

dan penilaian;   

2. pemantauan dilakukan dengan cara pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan 

dokumentasi; 

3. kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Penjaminan 

Mutu FS Universitas Negeri Malang. 

 

M. EVALUASI 

1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara 

keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. 

2. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: 

a. membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dosen FS Universitas Negeri 

Malang dengan standar proses FS Universitas Negeri Malang; 

b. mengidentifikasi kinerja dosen FS Universitas Negeri Malang dalam proses pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi dosen; 

c. menggunakan instrumen evaluasi sesuai dengan aspek yang dievaluasi. 

3. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja dosen FS Universitas 

Negeri Malang dalam proses pembelajaran dengan indikator keberhasilan: 

a. RPS mencakup paling tidak 80% standar kompetensi lulusan yang ada di kurikulum; 

b. setiap dosen mempunyai RPS 100% formatnya sesuai dengan panduan; 
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c. pelaksanaan perkuliahan 80% sesuai dengan RPS berdasarkan standar yang telah 

ditetapkan. 

 

N. TINDAK LANJUT 

Tindak lanjut dari evaluasi proses pembelajaran adalah: 
1. penguatan dan penghargaan diberikan kepada dosen FS Universitas Negeri Malang yang telah 

memenuhi standar; 

2. teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada dosen FS Universitas Negeri Malang yang 

belum memenuhi standar; 

3. dosen FS Universitas Negeri Malang diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran 

lebih lanjut. 
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A. PENGERTIAN 

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian 

proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

(CPL). 

Penentuan standar penilaian pembelajaran FS Universitas Negeri Malang (FS UM) 

mengacu pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) UM. Ketercapaian 

pembelajaran lulusan, proses pembelajaran, dan penilaian adalah satu sistem yang saling 

berkaitan. Hubungan ketiga unsur tersebut dipaparkan sebagai berikut: (1) capaian 

pembelajaran lulusan (CPL) dicapai melalui proses pembelajaran, (2) keefektifan proses 

pembelajaran diukur menggunakan instrumen penilaian tertentu, dan (3) hasil belajar yang 

diukur menggunakan instrumen penilaian tertentu dapat digunakan untuk melihat 

ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu 

ditetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang 

penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan (CPL). Penentuan standar penilaian pembelajaran FS UM mengacu 

pada ketercapaian pembelajaran lulusan (CPL) UM. 

 

B. TUJUAN 

Tujuan penetapan standar penilaian pembelajaran FS UM adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan batasan minimal tentang kualifikasi penilaian yang digunakan sebagai 

acuan penilaian oleh dosen FS UM. 

2. Memberikan gambaran tentang arah penilaian di FS UM dalam rangka peningkatan 

kualitas lulusan FS UM. 

3. Menetapkan acuan tentang prinsip, bentuk, teknik dan instrumen penilaian, 

mekanisme dan prosedur penilaian, pelaporan penilaian beserta ketentuan tentang 

kelulusan mahasiswa. 

 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup standar penilaian FS UM meliputi aspek-aspek berikut: 

1.  prinsip penilaian, 

2.  bentuk penilaian, 

3.  teknik dan instrumen penilaian, 

4.  mekanisme dan prosedur penilaian, 

5.  pelaksanaan penilaian, 
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6.  pelaporan penilaian, dan 

7.  kelulusan mahasiswa. 

 

D. PERNYATAAN STANDAR 

1.  Pernyataan Standar tentang Prinsip Penilaian 

Penilaian proses dan hasil pembelajaran di FS UM harus dilaksanakan dengan mengacu 

pada prinsip-prinsip penilaian berikut. 

a. Penilaian dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip ketercapaian CPL FS UM 

demi terwujudnya profil lulusan FS UM yang inovatif, adaptif dan kapabel dalam 

mendayagunakan teknologi. 

b. Penilaian menggunakan alat ukur yang valid dan reliabel untuk mengukur 

ketercapaian CPL FS UM dan demi terwujudnya profil lulusan FS UM yang 

inovatif, adaptif dan kapabel dalam mendayagunakan teknologi. 

c. Penilaian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip keseimbangan antara proses dan 

hasil, yang meliputi penilaian untuk pembelajaran (assessment for learning), 

penilaian sebagai sarana pembelajaran (assessment as learning), dan penilaian 

setelah selesai pembelajaran (assessment of learning). 

d. Penilaian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip otentik, yaitu penilaian yang 

berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang 

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

e. Penilaian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip edukatif, yaitu penilaian yang 

dapat difungsikan untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih 

capaian pembelajaran lulusan demi terwujudnya profil lulusan FS UM yang 

inovatif, adaptif dan kapabel dalam mendayagunakan teknologi . 

f. Penilaian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip objektif, yaitu penilaian yang 

didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas 

dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 

g. Penilaian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip akuntabel, yaitu penilaian yang 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal 

kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 

h. Penilaian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparan, yaitu penilaian yang  

prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

i. Penilaian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip valid/sahih, yaitu penilaian 

didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 
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j. Penilaian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip adil berarti penilaian tidak 

menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta 

perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, 

dan gender. 

k. Penilaian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip holistik, yaitu penilaian oleh 

pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan kapabiliti dan dengan 

menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi dan 

kapabiliti yang harus dikuasai peserta didik. 

l. Penilaian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip menyeluruh berarti penilaian 

oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan 

pembelajaran. 

m. Penilaian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip berkesinambungan maksudnya 

bahwa pelaksanaan penilaian hasil belajar dilakukan secara terencana, bertahap, 

dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar 

peserta didik. 

n. Penilaian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip sistemik dan sistematis berarti 

penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-

langkah baku. 

o. Penilaian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebermaknaan, maksudnya 

bahwa penilaian mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat 

ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama dosen, peserta didik, dan orang tua serta 

masyarakat. 

p. Penilaian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip beracuan kriteria, yaitu 

penilaian yang mengacu pada standar dan Penilaian Acuan Patokan (PAP). 

Penilaian acuan patokan adalah penilaian yang menggunakan acuan pada 

ketercapaian CPL FS UM demi tercapainya profil lulusan FS UM. 

 

2.  Pernyataan Standar terkait Bentuk Penilaian 

Penilaian proses dan hasil pembelajaran di FS UM harus dilaksanakan dengan 

menggunakan beragam bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur ketercapaian 

SCPL FS UM demi terwujudnya profil lulusan FS UM. Bentuk-bentuk penilaian di FS 

UM adalah: perkuliahan, magang, KPL, PPL, tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, 

tesis, disertasi,  dan/atau ujian komprehensif/ujian kualifikasi. Penjelasan tentang 

beragam bentuk penilaian di FS UM diuraikan berikut ini. 



46 
 

a. Penilaian perkuliahan adalah penilaian untuk mengukur penguasaan mahasiswa 

terhadap kompetensi yang ditetapkan pada matakuliah yang bersangkutan. 

b. Penilaian magang adalah penilaian untuk mengukur kompetensi mahasiswa yang 

melaksanakan magang atau praktik kerja di industri. 

c. Penilaian PPL adalah penilaian yang dilaksanakan untuk mengukur kompetensi 

mahasiswa yang melaksanakan PPG. 

d. Penilaian KPL adalah penilaian untuk mengukur kompetensi mahasiswa yang 

melaksanakan praktik mengajar di sekolah. 

e. Penilaian skripsi adalah penilaian yang bertujuan untuk mengukur kualitas karya 

mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Sarjana. 

f. Penilaian tesis adalah penilaian untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan 

penguasaan akademik mahasiswa Program Magister.  

g. Penilaian disertasi adalah penilaian untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan 

penguasaan akademik mahasiswa Program Doktor.  

h. Penilaian tugas akhir adalah penilaian untuk mengukur kualitas karya mahasiswa 

dan penguasaan akademik mahasiswa Program Diploma.  

i. Penilaian tugas akhir profesi adalah penilaian untuk mengukur kualitas karya 

mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Profesi.  

j. Ujian komprehensif adalah penilaian untuk mengukur kompetensi mahasiswa S2 

dan S3 dalam ruang lingkup topik yang luas. 

k. Ujian kualifikasi adalah ujian yang mencakup penguasaan metodologi penelitian, 

penguasaan materi di bidang ilmu baik bersifat dasar maupun kekhususan, dan 

kemampuan menalar mahasiswa. 

 

3.   Pernyataan Standar terkait Teknik Penilaian 

Penilaian di FS UM mengggunakan beragam teknik yang sesuai dengan 

karakteristik perkuliahannya. Beragam teknik penilaian itu adalah sebagai berikut: 

observasi, partisipasi, portofolio, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, dan 

penugasan. Ketentuan penggunaan tiap-tiap teknik penilaian, diuraikan berikut ini. 

a. Penilaian proses dilaksanakan dengan menggunakan instrumen berupa rubrik dan/atau 

penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 

b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi, penilaian diri, 

penilaian antar teman, dan jurnal. 



47 
 

c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus 

dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen 

penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2). 

d. Penilaian penguasaan pengetahuan dapat dilakukan melalui tes tulis (UTS dan UAS), 

tes lisan, dan penugasan. 

e. Penilaian keterampilan umum dapat dilakukan melalui penilaian kinerja, penilaian 

proyek, dan penilaian portofolio. 

f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen 

penilaian yang digunakan. 

 

4.  Pernyataan Standar tentang Mekanisme Penilaian 

Bentuk penilaian perkuliahan, KPL, PPL, dan Skripsi harus dilaksanakan dengan 

mekanisme berikut. 

a. Mekanisme Penilaian Perkuliahan 

Penilaian perkuliahan bertujuan untuk mengukur penguasaan mahasiswa terhadap 

kompetensi yang ditetapkan pada matakuliah yang bersangkutan. Penilaian perkuliahan 

di FS UM dilaksanakan dengan mekanisme berikut. 

1) Jurusan, minimal 2 (dua) bulan sebelum awal tahun akademik, membuat dan 

membagikan kepada semua dosen dan mahasiswa Buku Petunjuk Pelaksanaan 

Penilaian Pembelajaran. 

2) Jurusan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di 

awal, tengah, dan akhir perkuliahan untuk mengetahui kualitas proses perkuliahan. 

3) Dosen melakukan validasi instrumen penilaian untuk memperoleh instrumen yang 

berkualitas. 

4) Dosen melaksanakan minimal dua kali penilaian termasuk ujian akhir semester 

(UAS). 

5) Dosen memberikan penilaian formatif berupa penilaian untuk pembelajaran 

(assessment for learning) dan penilaian sebagai sarana pembelajaran (assessment as 

learning) untuk menerapkan prinsip keseimbangan antara proses dan hasil 

pembelajaran. 

6) Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, 

indikator, dan bobot penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan rencana 

pembelajaran. 
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7) Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 

8) Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil 

penilaian kepada mahasiswa; dan 

9) Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara 

akuntabel dan transparan. 

10) Dosen melakukan reviu dan revisi instrumen penilaian untuk meningkatkan kualitas 

penilaian. 
 

b. Mekanisme Penilaian Skripsi 

Penilaian skripsi di FS UM dilaksanakan dengan mekanisme berikut. 

1) Penilaian skripsi terdiri atas penilaian proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja 

dalam ujian lisan. 

2) Penilaian proses penulisan dilaksanakan oleh pembimbing dan didasarkan pada 

keaktifan serta kinerja mahasiswa selama proses penulisan. 

3) Penilaian karya dilaksanakan oleh tim penguji didasarkan pada kualitas dokumen 

skripsi dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan. 

4) Penilaian kinerja dalam ujian lisan didasarkan pada penguasaan mahasiswa 

terhadap isi skripsi yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya 

terhadap pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji. 

5) Seminar hasil penelitian skripsi dilakukan dengan melibatkan minimal satu dosen 

penguji di luar dosen pembimbing skripsi.   

6) Ujian lisan skripsi bukan merupakan tes akhir program pendidikan. 

7) Ujian lisan skripsi dilaksanakan setelah naskah skripsi disetujui oleh dosen 

pembimbing untuk ujian. 

8) Ujian lisan skripsi dilaksanakan oleh panitia ujian yang terdiri atas: (1) dekan 

sebagai penanggung jawab, (2) wakil dekan 1 sebagai koordinator akademik, (3) 

wakil dekan II sebagai koordinator sarana prasarana, dan keuangan, (4) ketua 

jurusan sebagai ketua pelaksana, sekretaris dan (5) tim penguji. 

9) Tim Penguji Skripsi terdiri atas tiga orang yang ditetapkan oleh Dekan atas usul 

Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi. 

10) Tim penguji terdiri atas penguji utama dan pembimbing yang bertindak sebagai 

ketua penguji 
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11) Penguji utama memiliki kualifikasi akademik doktor dengan jabatan fungsional 

Asisten Ahli atau Magister dengan jabatan fungsional Lektor dalam bidang 

keilmuan yang sesuai. 

12) Ujian skripsi dilaksanakan dalam waktu 60- 90 menit. 

13) Naskah skripsi yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu 

eksemplar untuk yang bersangkutan. 

14) Naskah skripsi kemudian diserahkan kepada Ketua Pelaksana Ujian paling lambat 

tujuh hari sebelum tanggal ujian. 

15) Hasil penilaian skripsi ditetapkan oleh Tim Penguji dengan kualifikasi (a) lulus 

tanpa revisi, (b) lulus dengan revisi, atau (c) tidak lulus. 

16) Hasil penilaian ujian skripsi diumumkan oleh Ketua Pelaksana Ujian setelah ujian 

dinyatakan selesai. 

17) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi apabila nilai kesimpulan penilaian skripsi 

serendah-rendahnya C. 

18) Ujian skripsi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan. 

19) Masa revisi skripsi paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal ujian lisan; jika 

melewati batas waktu tersebut maka mahasiswa harus melakukan ujian ulang. 

 

c. Mekanisme Penilaian Tesis 

Penilaian tesis bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan 

penguasaan akademik mahasiswa Program Megister terhadap karya yang ditulisnya. 

Penilaian tesis di FS UM dilaksanakan dengan mekanisme berikut.  

1) Penilaian tesis terdiri atas penilaian proses, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian. 

2) Penilaian proses penulisan dilaksanakan oleh pembimbing dan didasarkan pada 

keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan tesis. 

3) Penulisan karya dilaksanakan oleh dewan penguji didasarkan pada kualitas 

dokumen tesis dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan. 

4) Ujian kelayakan tesis dilakukan dengan melibatkan minimal dua dosen penguji di 

luar dosen pembimbing tesis.  

5) Ujian tesis dilaksanakan setelah mahasiswa: (a) lulus semua Mk dan kegiatan lain 

yang menjadi persyaratan Program Magister, (b) lulus ujian komprehensif, (c) 

memperoleh persetujuan tertulis dari pembimbing yang menyatakan bahwa tesis 

telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan, dan (d) 

menyerahkan naskah tesis ke penguji dan urusan akademik fakultas. 
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6) Ujian tesis diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Tesis yang ditetapkan 

oleh dekan yang terdiri atas: 

a. Dekan sebagai penanggung jawab; 

b. Wakil Dekan I sebagai koordinator akademik; 

c. Wakil Dekan II sebagai koordinator sarana, prasarana, dan keuangan; 

d. Koordinator Program Studi sebagai ketua pelaksana; dan 

e. Dewan Penguji. 

7) Dewan Penguji beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri atas: 

a. Pembimbing I dan II; 

b. Dua penguji yang terdiri atas penguji bidang studi dan penguji bidang 

pendidikan.  

8) Penguji memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal 

Lektor, dan ditetapkan oleh Dekan atas usul Koordinator Program Studi. 

9) Naskah tesis yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu eksemplar 

untuk yang bersangkutan. Naskah tesis tersebut harus diserahkan kepada penguji 

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ujian. 

10) Hasil penilaian tesis ditetapkan oleh Dewan Penguji dengan kualifikasi Lulus tanpa 

revisi, Lulus dengan revisi, atau Tidak Lulus. 

11) Mahasiswa dinyatakan lulus penilaian tesis apabila mendapatkan nilai kesimpulan 

sekurang-kurangnya B- (B minus). 

12) Hasil penilaian tesis sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) disampaikan oleh 

Ketua Dewan Penguji kepada mahasiswa setelah ujian dinyatakan selesai. 

13) Ujian Tesis dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan. 

14) Masa revisi tesis paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal ujian lisan; jika 

melewati batas waktu tersebut maka mahasiswa harus melakukan ujian ulang. 

 

d. Mekanisme Penilaian Disertasi 

Penilaian disertasi bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan 

penguasaan akademik mahasiswa Program Doktor terhadap karya yang ditulisnya. 

Penilaian disertasi di UM harus dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut.  

1) Penilaian disertasi terdiri atas penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, 

dan kinerja dalam ujian. 

2) Penilaian proses penulisan dilaksanakan oleh promotor dan kopromotor dan 

didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan disertasi. 
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3) Penilaian kualitas karya dilaksanakan oleh dewan penguji didasarkan pada kualitas 

dokumen disertasi dan/atau pengembangan yang dihasilkan.  

4) Penilaian kualitas karya dilaksanakan dalam bentuk ujian kelayakan yang dilakukan 

oleh penguji kelayakan didasarkan pada kualitas dokumen disertasi dan/atau produk 

pengembangan yang dihasilkan. 

5) Penguji kelayakan terdiri atas para pembimbing dan satu atau dua orang dosen yang 

memiliki keahlian sesuai dengan bidang penelitian disertasi. 

6) Ujian lisan disertasi menilai penguasaan akademik mahasiswa calon doktor tentang: 

(a) isi disertasinya, (b) gagasan konstruk ilmu dan terapannya berdasarkan temuan 

penelitiannya, dan, (c) kemampuan mahasiswa dalam mepertahankan pandangan 

serta pendapat-pendapatnya dari sanggahan-sanggahan Dewan Penguji Disertasi. 

7) Ujian lisan disertasi dilaksanakan setelah mahasiswa: 

a. lulus semua Mk dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan Program Doktor; 

b. lulus Ujian Kualifikasi; 

c. lulus Ujian Kelayakan Disertasi; 

d. memperoleh persetujuan tertulis dari para pembimbing utama dan pembimbing 

yang menyatakan bahwa Disertasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

dan layak untuk diujikan; dan 

e. menyerahkan naskah Disertasi kepada para penguji dan Urusan Akademik 

fakultas. 
 

8) Ujian lisan disertasi diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggaraan Ujian Disertasi 

yang ditetapkan oleh Dekan FS yang terdiri atas: 

a. Dekan sebagai penanggung jawab; 

b. Wakil Dekan I sebagai koordinator akademik; 

c. Wakil Dekan II sebagai koordinator sarana, prasarana, dan keuangan; 

d. Koordinator Program Studi sebagai ketua pelaksana; dan 

e. Dewan Penguji. 

9) Dewan Penguji beranggotakan 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang yang terdiri atas: 

a. Para pembimbing; 

b. sekurang-kurangnya dua penguji dosen UM yang memiliki keahlian yang 

relevan dengan topic disertasi; dan 
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c. satu orang penguji yang berasal dari luar UM (dalam negeri maupun luar 

negeri) yang memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi apabila 

promotor atau kopromotor bukan dosen dari luar UM. 

10) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) huruf b memiliki kualifikasi 

akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, dan ditetapkan 

oleh Direktur Pascasarjana atas usul Pembimbing Utama melalui Koordinator 

Program Studi. 

11) Pembimbing dan penguji tesis S2 dan disertasi S3 dapat diambil dari dosen dari 

luar UM baik dalam negeri maupun luar negeri. 

12) Penguji ujian lisan disertasi yang berasal dari luar UM dapat memberikan 

pertanyaan/komentar hasil ujiannya secara langsung (tatap muka) maupun secara 

tidak langsung (missal via skype atau secara tertulis via email). 

13) Naskah disertasi yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu 

eksemplar untuk yang bersangkutan. Naskah disertasi tersebut diserahkan kepada 

masing-masing penguji paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ujian. 

14) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian disertasi apabila mendapatkan nilai kesimpulan 

sekurang-kurangnya B. 

15) Hasil ujian disertasi disampaikan oleh Ketua Dewan Penguji kepada mahasiswa 

dalam rapat Dewan Penguji segera setelah kelulusan dan nilai kesimpulan ujian 

ditetapkan. 

16) Ujian lisan disertasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan 

17) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian lisan disertasi dapat melaksanakan promosi 

doktor dalam sidang terbuka. 

 

d. Mekanisme Penilaian Tugas Akhir 

Penilaian Tugas Akhir (TA) bertujuan untuk mengukur kualitas karya 

mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Diploma III dan Program 

Diploma IV terhadap isi TA yang ditulisnya. Penilaian tugas akhir di FS UM harus 

dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. 

1) Penilaian TA terdiri atas penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, dan 

kinerja dalam ujian lisan. 

2) Penilaian proses penulisan TA dilaksanakan oleh pembimbing dan didasarkan pada 

keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan. 
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3) Penilaian kualitas karya dilaksanakan oleh tim penguji didasarkan pada kualitas 

dokumen TA dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan. 

4) Penilaian kinerja dalam ujian lisan didasarkan pada penguasaan mahasiswa 

terhadap isi TA yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya 

terhadap pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji. 

5) Ujian TA dapat dilaksanakan setelah naskah TA telah disetujui oleh dosen 

pembimbing. 

6) Ujian TA diselenggarakan oleh Panitia Ujian yang terdiri atas: 

a. Dekan sebagai penanggung jawab; 

b. Wakil Dekan I sebagai koordinator akademik; 

c. Wakil Dekan II sebagai koordinator sarana, prasarana, dan keuangan;  

d. Ketua Jurusan sebagai ketua pelaksana; 

e. Sekretaris Jurusan sebagai sekretaris; dan  

f. Tim penguji. 

7) Penguji TA terdiri atas dua atau tiga orang dosen yang ditetapkan oleh Dekan atas 

usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi. 

8) Penguji terdiri atas satu penguji utama dan pembimbing  yang bertindak sebagai 

ketua penguji. 

9) Syarat penguji utama memiliki gelar akademik minimal Magister dengan jabatan 

fungsional Asisten Ahli dalam bidang keilmuan yang sesuai. 

11) Ujian TA dilaksanakan dalam waktu 60 sampai dengan 90 menit. 

15) Ujian TA bukan merupakan tes akhir program pendidikan. 

16) Naskah TA yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu eksemplar 

untuk yang bersangkutan. Naskah TA tersebut diserahkan kepada Ketua Pelaksana 

Ujian paling lambat 7 hari sebelum tanggal ujian. 

17) Penilaian TA meliputi tiga komponen skor, yaitu proses pembimbingan, naskah 

TA, dan ujian TA. 

18) Hasil penilaian TA ditetapkan oleh Tim Penguji dengan kualifikasi (a) Lulus, (b) 

Lulus dengan revisi, atau (c) Tidak Lulus. 

19) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian TA apabila nilai kesimpulan penilaian TA 

serendah-rendahnya C. 

20) Hasil penilaian TA disampaikan oleh ketua penguji kepada mahasiswa segera 

setelah ujian selesai dan nilai diserahkan oleh ketua penguji kepada panitia penguji. 

21) Ujian TA dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan. 
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E. PELAKSANAAN PENILAIAN 

Pelaksanaan penilaian di FS UM mengikuti ketentuan berikut. 

1. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. 

2. Penilaian perkuliahan dapat dilaksanakan melalui ujian atau non-ujian. 

3. Penilaian perkuliahan dilaksanakan terhadap mahasiswa yang tingkat kehadirannya 

sekurang-kurangnya 80% atau sekurang-kurangnya 65% dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian karena sakit (yang dibuktikan dengan 

surat keterangan dokter atau alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan) dapat 

mengikuti ujian susulan. 

5. Ujian susulan dilaksanakan paling lambat satu minggu setelah ujian matakuliah yang 

bersangkutan. 

6. Penilaian melalui non-ujian dapat berbentuk pelaksanaan tugas, portofolio, proyek, 

produk, dan/atau bentuk bentuk lain sesuai dengan karakteristik matakuliah yang 

bersangkutan. 

7. Pelaksanaan penilaian di FS UM dapat dilakukan oleh: 

a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu, 

b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan 

mahasiswa; dan/ atau 

c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan 

pemangku kepentingan yang relevan. 

 

F. PELAPORAN PENILAIAN 

Pelaporan penilaian di FS UM dilaksanakan dengan ketentuan berikut. 

1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh 

suatu matakuliah yang dinyatakan dalam kisaran: 

a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik, 

b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik, 

c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup, 

d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang, atau 

e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 

2. FS UM menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) 

sampai 4 (empat), dengan ketentuan seperti yang tertuang pada tabel 1. 
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a. FS UM menetapkan nilai akhir matakuliah mengacu pada PenilaianAcuan 

Patokan (PAP) dan kesimpulannya dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, 

C+, C, D dan E yang merupakan konversi dari skor akhir matakuliah 

b. Konversi skor akhir matakuliah dapat dilihat pada Tabel konversi berikut. 

 

Tabel 1: Konversi Skor Akhir Matakuliah 

Taraf Penguasaan  Nilai Huruf   Nilai Angka 
85 – 100              A   4,00 
80 – 84   A-       3,70 
75 – 79   B+       3,30 
70 – 74   B       300 
65 – 69   B-       2,70 
60 – 64   C+       2,30 
55 – 59   C       2,00 
40 – 54   D       1,00 
0 – 39   E            0 

 
 

3. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai 

dengan rencana pembelajaran. 

a.  Skor-skor komponen untuk proses dan hasil kegiatan perkuliahan diunggah 

secara online oleh dosen pengampu matakuliah pada akhir perkuliahan, untuk 

menetapkan daftar nilai akhir (DNA) secara otomatis pada Siakad. 

b.  Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan 

dengan indeks prestasi semester (IPS). 

c.  Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi 

dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

d.  Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada butir (b) 

dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian 

antara nilai huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan SKS matakuliah 

bersangkutan dibagi dengan jumlah sks matakuliah yang diambil dalam satu 

semester. 

e.  Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada butir (c) 

dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian 

antara nilai huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan SKS matakuliah 

bersangkutan dibagi dengan jumlah sks matakuliah yang diambil yang telah 

ditempuh. 
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G. KELULUSAN MAHASISWA 

Pernyataan kelulusan mahasiswa dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan berikut. 

1. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah 

menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran 

lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 

lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). 

a. Mahasiswa program pendidikan Diploma III dinyatakan lulus jika telah 

menempuh sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks 

dengan Indek Prestasi Kumulatif 2,0. 

b. Mahasiswa program pendidikan Diploma IV dinyatakan lulus jika telah 

menempuh sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks 

dengan Indek Prestasi Kumulatif 2,0. 

 c. Mahasiswa program pendidikan program Sarjana masukan SLTA dinyatakan 

lulus jika telah menempuh sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 

160 sks dengan Indek Prestasi Kumulatif 2,0. 

d.  Mahasiswa program pendidikan sarjana masukan non-SLTA beban studinya 

bergantung pada jumlah sks yang diakui dari program pendidikan sebelumnya, 

dan dinyatakan lulus dengan Indek Prestasi Kumulatif 2,0. 

e.  Mahasiswa program ganda masukan non-SLTA beban studinya bergantung pada 

jumlah sks yang diakui dari program pendidikan sebelumnya. 

2. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan 

predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: 

a.  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga 

koma nol nol); 

b.  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila 

mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 

dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau 

c.  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (cumlaude) apabila 

mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 

3. Mahasiswa program profesi, program magister, dan program doctor dinyatakan lulus 

apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian 

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi 

kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). 
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a.  Mahasiswa program pendidikan Profesi dinyatakan lulus jika telah menempuh 

sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks dengan indek 

prestasi komulatif 3,0. 

b.  Mahasiswa program pendidikan Magister dinyatakan lulus jika telah menempuh 

sekurang-kurangnya 38 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks dengan indek 

prestasi komulatif 3,0. 

c.  Mahasiswa program pendidikan Doktor yang berasal dari lulusan S2 sebidang 

dinyatakan lulus jika telah menempuh sekurang-kurangnya 42 sks dan sebanyak-

banyaknya 46 sks dengan indek prestasi komulatif 3,0. 

d.  Mahasiswa program pendidikan Doktor yang berasal dari lulusan S2 tidak 

sebidang dinyatakan lulus jika telah menempuh sekurang-kurangnya 54 sks dan 

sebanyak-banyaknya 58 sks dengan indek prestasi komulatif 3,0. 

4. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor 

dapat diberi predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian 

(cumlaude) dengan kriteria: 

a.  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai 

indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 

(tiga koma lima nol); 

b.  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai 

dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);  

c.  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (cumlaude)apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). 
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A. PENGERTIAN 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa dosen 

adalah “pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”. 

Berdasarkan pengertian di atas, dosen FS Universitas Negeri Malang (FS UM) 

adalah tenaga pengajar/pendidik yang dipercaya dan bertanggung jawab terhadap beban 

mata kuliah tertentu di UM, mulai dari merancang pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, membimbing jalannya pembelajaran hingga melakukan evaluasi terhadap 

hasil belajar mahasiswa. Oleh karena itu, dosen FS UM dituntut benar-benar memahami 

seluk-beluk pembelajaran mata kuliah yang diampunya, baik dari aspek teori maupun 

praktik, serta menguasai metodologi dan materi yang diajarkannya secara baik, benar 

dan mumpuni. 

Kualifikasi dosen—sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bab V, bagian satu tentang kualifikasi, kompetensi, 

sertifikasi dan jabatan akademik, pasal 45 dan 46, ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut: 

“Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan 

pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional”. 

Standar kualifikasi dosen FS UM adalah standar tentang kualifikasi akademik dan 

kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh setiap dosen FS UM. Kualifikasi 

akademik yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi 

oleh dosen FS UM yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang 

relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan standar 

kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh dosen FS UM, meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan 

kompetensi sosial. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015, pasal 26, standar dosen dan tenaga 

kependidikan merupakan “kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen 

dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan”. Dinyatakan dalam pasal 27, dosen wajib memiliki 

kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
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kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

 

B. TUJUAN 

Tujuan penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan FS UM adalah: 

1. Memberikan batasan minimal tentang kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh 

dosen dan tenaga kependidikan FS UM. 

2. Menetapkan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, 

dan kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh setiap dosen dan tenaga kependidikan 

FS UM sebagai pelaksana tridharma perguruan tinggi. 

3. Memberikan gambaran tentang arah pembinaan dosen dan tenaga kependidikan FS 

UM dalam rangka meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya. 

 

C.   RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan FS UM meliputi aspek-

aspek berikut: 

1. Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh 

dosen dan tenaga kependidikan FS UM, yang dibuktikan dengan ijazah yang diperoleh 

dari Perguruan Tinggi dalam maupun luar negeri yang bereputasi. 

2. Kompetensi Pendidik adalah kemampuan dosen FS UM dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi. 

Kompetensi ini meliputi: 

a. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan dalam merancang strategi dan 

mengembangkan proses pembelajaran mata kuliah tertentu di UM sesuai 

kurikulum. 

b. Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan kepribadian dosen yang diwujudkan 

dengan komitmen yang kuat, etika profesi, akhlak mulia, wawasan kebangsaan, 

dan motivasi untuk mengembangkan diri. 

c. Kompetensi Sosial adalah kemampuan melakukan hubungan sosial dengan 

mahasiswa, kolega, karyawan dan masyarakat dalam konteks keagamaan dan 

kenegaraan untuk menunjang pendidikan. 

d. Kompetensi Profesional adalah kemampuan yang tumbuh dan berkembang secara 

terpadu dari pengetahuan yang dimiliki (kognitif), keterampilan menerapkan 

pengetahuan yang dimiliki (psikomotorik), serta sikap positif untuk 
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mengembangkannya (afektif). 

e. Sehat jasmani dan rohani yang memungkinkan bagi dosen FS UM untuk 

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh. 

3. Kompetensi tenaga kependidikan adalah Aparatur Sipil Negara yang mengabdikan diri 

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma UM. Tenaga kependidikan 

pada UM terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, dan Pejabat 

Fungsional Tertentu (antara lain: arsiparis, pustakawan, pranata laboratorium 

pendidikan, pengembang teknologi pembelajaran, humas). Tenaga kependidikan yang 

memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan 

bidang tugas dan keahliannya. 

 

D. KUALIFIKASI AKADEMIK 

Pendidik di UM adalah dosen. Dosen FS UM adalah pendidik profesional dan 

ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan sains, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, pasal 29, dosen terdiri atas 

dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen FS UM terdiri atas: (1) dosen tetap PNS; (2) 

dosen tetap non-PNS, dan (3) dosen kontrak. Dosen tetap PNS UM adalah dosen yang 

diangkat oleh Pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan sebagai tenaga 

tetap di UM. Dosen tetap non-PNS UM adalah dosen yang diangkat oleh Rektor UM. 

Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat oleh Rektor UM sebagai tenaga pendidik pada 

UM karena kemampuan dan keahlian. 

Dosen FS UM sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Memiliki ijazah akademik minimal S2 (Magister) dari perguruan tinggi dalam 

dan/atau luar negeri yang terakreditasi “A”, dan/ atau reputasinya 

diakui/disetarakan oleh Kemenristekdikti. 

b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus 

(NIDK) dan Jabatan Fungsional. 
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No. 

 
Jabatan 

Akademik 

 
Kualifikasi 
Akademik 

Program Studi 
Diploma/ 
Sarjana 

Magister Doktor 

1 Asisten Ahli Magister M - - 
Doktor M B B 

2 Lektor Magister M - - 
Doktor M M B 

3 Lektor 
Kepala 

Magister M - - 
Doktor M M M 

4 Guru Besar Doktor M M M 
 

Kualifikasi akademik dosen berhubungan dengan kewenangan dan tanggung 

jawab dosen dalam mengajar dan membimbing tugas akhir. Kewenangan dan tanggung 

jawab dosen dalam mengajar dapat dicermati dalam tabel di bawah ini: 

Catatan: M = Melaksanakan; B: Membantu. 

Kewenangan dan tanggung jawab dosen dalam membimbing tugas akhir dapat 

dicermati dalam tabel di bawah ini: 

 
 

No
. 

 
Jabatan 

Akademik 

 
Kualifikasi 
Akademik 

Bimbingan Tugas Akhir 
Skripsi/ 
Tugas 
Akhir 

Tesis Disertasi 

1 Asisten Ahli Magister M - - 
Doktor M B B 

2 Lektor Magister M - - 
Doktor M M B 

3 Lektor 
Kepala 

Magister M - - 
Doktor M M B/M 

4 Guru Besar Doktor M M M 
     Catatan: M = Melaksanakan; B = Membantu. 

Adapun tenaga kependidikan, dinyatakan dalam Permenristekdikti Nomor 44 

Tahun 2015 pasal 30, harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan 

program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas 

pokok dan fungsinya, dengan pengecualian tenaga administrasi yang dipersyaratkan 

memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Sedangkan tenaga 

kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi 

sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 
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E. KOMPETENSI PENDIDIK 

Kompetensi dosen FS UM dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi 

utama, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut diintegrasikan dalam kinerja 

dosen FS UM. 

Standar kompetensi dosen FS UM mencakup kompetensi inti dosen yang 

dikembangkan menjadi kompetensi sebagai berikut: 

 

Kemampuan merancang pembelajaran: 

1. Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa; 

2. Menguasai berbagai isu dan perkembangan pendidikan; 

3. Menguasai strategi pengembangan kreativitas; 

4. Menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran; 

5. Menguasai ragam pendekatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mahasiswa; 

6. Menguasai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kehidupan dan 

kapabilitas; 

7. Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, inovatif, kreatif, 

humanis, dan mencerdaskan; 

a. Mengembangkan kurikulum mata kuliah yang diampunya; 

b. Mengembangkan bahan ajar dalam berbagai media dan format untuk mata 

kuliah yang diampunya; 

c. Merancang strategi pemanfaatan ragam bahan ajar dalam pembelajaran; 

d. Merancang strategi pembelajaran mata kuliah yang diampunya; 

e. Merancang strategi pembelajaran mata kuliah yang diampunya 

berbasis ICT; 

f. Merancang pembelajaran mata kuliah yang diampunya berbasis kebhinekaan 

dan local wisdom. 

Kemampuan melaksanakan proses pembelajaran: 

• Menguasai keterampilan dasar pembelajaran; 

• Melakukan identifikasi karakteristik awal dan latar belakang ma- hasiswa; 

• Menerapkan beragam teknik dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karateristik 

mahasiswa dan tujuan pembelajaran; 

Kompetensi Pedagogik 
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• Memanfaatkan beragam media dan sumber belajar dalam pembelajaran; 

• Melaksanakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, inova- tif, aktif, efektif 

dan menyenangkan; 

• Mengelola proses pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi 

dan meningkatkan kemampuan softskill maha- siswa; 

• Melakukan interaksi yang bermakna dengan mahasiswa; 

• Memberi bantuan belajar individual sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

Kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran: 

• Menguasai standar dan indikator hasil pembelajaran mata kuliah yang diampunya 

sesuai dengan tujuan pembelajaran; 

• Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penilaian pembelajaran; 

• Mengembangkan beragam instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran; 

• Melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang sahih dan andal; 

• Melakukan review terhadap proses pembelajaran secara berkesinambungan; 

• Memberikan umpan balik terhadap hasil belajar mahasiswa; 

• Menganalisis hasil penilaian pembelajaran dan review proses pembelajaran; 

• Menindaklanjuti hasil penilaian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran; 

• Melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa. 

Kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran: 

• Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penelitian pembelajaran mata kuliah yang 

diampunya dalam berbagai aspek; 

• Melakukan penelitian pembelajaran mata kuliah yang diampunya berdasarkan 

permasalahan pembelajaran yang otentik; 

• Menganalisis hasil penelitian pembelajaran mata kuliah yang diampunya; 

• Menindaklanjuti hasil penelitian pembelajaran mata kuliah yang diampunya untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran. 

 

 

Bertindak sesuai dengan norma hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia: 

• Mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam mata kuliah yang diampu, 

meliputi cara berpakaian, bertingkah laku, bertutur kata, dan sebagainya; 

• Menjadi suri tauladan bagi peserta didik dan sesama rekan dosen dalam pemahaman 

dan pengamalan etika (agama, hukum, sosial dan budaya); 

Kompetensi Kepribadian 



65 
 

• Bersikap toleran dan menghargai dosen dan mahasiswa yang berbeda agama, adat 

istiadat, suku maupun budayanya; 

• Bertindak sesuai dengan hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat 

serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. 

Memiliki kemampuan untuk menjaga integritas diri sebagai dosen FS UM: 

• Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan 

memiliki integritas; 

• Berperilaku jujur dalam setiap ucapan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari; 

• Melaksanakan amanah sebagai dosen FS UM yang baik dan bertanggung jawab; 

• Menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan; 

• Menunjukkan integritas sebagai dosen FS UM; 

• Menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggungjawab, dan memiliki 

etos kerja yang tinggi. 

Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia, dan teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat: 

• Berperilaku ramah, bijaksana, moderat, menghargai  kebhinnekaan, berdiri di atas 

semua golongan; 

• Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat 

sekitarnya; 

• Berusaha menjadi pembina masyarakat secara spiritual dan sosial; 

• Menjalin hubungan dan sebagai mediator untuk problem solving di tengah masyarakat. 

Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa: 

• Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil; 

• Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa sebagai dosen FS 

UM yang layak ditiru dan diteladani. 

Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, ikhlas menerima dan percaya diri 

menjadi dosen FS UM: 

• Memiliki sikap tanggungjawab yang tinggi,  

• Menunjukkan etos kerja sebagai dosen FS UM, 

• Memiliki kepercayaan diri menjadi dosen FS UM. 

Bertindak objektif dan tidak diskriminatif: 

• Bersikap positif dan objektif terhadap peserta didik,teman seprofesi dan lingkungan 

Kompetensi Sosial 
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sekitar dalam melaksanakan pembelajaran; 

• Inklusif, tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman seprofesi dan 

lingkungan kampus; 

• Bersikap moderat, toleran, saling menghargai dan menghormati terhadap setiap orang. 

Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan civitas akademika dan 

masyarakat: 

• Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, 

empatik dan efektif; 

• Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, 

dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik; 

• Membangun komunikasi dengan wali mahasiswa dan masyarakat tentang program 

pembelajaran dan solusi untuk mengatasi kesulitan belajar mahasiswa; 

• Menjadi mediator dan komunikator untuk kegiatan di lingkungan kampus maupun 

masyarakat. 

Beradaptasi di tempat tugas dan lingkungan masyarakat yang memiliki keragaman 

budaya dalam NKRI: 

• Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas 

sebagai pendidik, termasuk memahami  budaya setempat; 

• Melaksanakan berbagai program untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

mata kuliah yang diampu di lingkungan kampus; 

• Mampu beradaptasi dengan berbagai latar belakang ormas (keagamaan dan non-

keagamaan) di dalam dan di luar kampus; 

• Beradaptasi dan berkomitmen terhadap persoalan kebangsaan (keindonesiaan) yang 

meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan 

atau bentuk lain: 

• Berkomunikasi dengan teman sejawat, seprofesi, dan komunitas ilmiah lainnya melalui 

berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan; 

• Mempublikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi melalui 

berbagai media (lisan dan tulisan); 

• Aktif, inisiatif, dan partisipatif dalam kegiatan forum diskusi di dalam maupun di luar 

kampus; 

• Kemampuan membangun atmosfer kerja yang kondusif dan menyenangkan dengan 
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mendorong peran serta masyarakat; 

• Ikut berperan dan aktif dalam organisasi profesi ataupun organisasi kemasyarakatan 

yang dapat menunjang keberhasilan tugasnya sebagai dosen FS UM. 

 

Menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam: 

• Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai 

dengan bidang ilmunya; 

• Memahami proses kelahiran dan perkembangan IPTEKS; 

• Mengajarkan mata kuliah yang diampunya sesuai ketentuan- ketentuan yang berlaku 

dan dapat mengembangkannya sesuai dengan perkembangan dan situasi terkini 

(kontemporer); 

• Berpartisipasi aktif dalam kelompok atau asosiasi profesi sebagai wahana untuk 

mengembangkan diri secara profesional. 

• Mampu merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian : 

• Menguasai dan memahami metode ilmiah dalam rangka pengembangan sains dan/atau 

teknologi; 

• Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang 

selalu berkembang; 

• Mampu merancang, mengorganisir, dan melakukan penelitian, khususnya di bidang 

ilmu yang ditekuninya; 

• Mampu menyusun laporan penelitian secara sistematis dan mengembangkannya 

sebagai bahan utama menyusun karya ilmiah. 

• Memiliki kemampuan berinovasi, mengembangkan, dan menyebar luaskan hasil 

penelitian 

• Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif 

solusi; 

• Kemampuan mengembangkan hasil penelitian dalam bentuk karya yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu; 

• Memiliki motivasi untuk menyebarluaskan temuan dan hasil penelitian; 

• Mengembangkan kemampuan IPTEK dan seni yang dapat dimanfaatkan untuk 

pengayaan bahan ajar mata kuliah yang diampunya dalam bentuk buku ajar, suntingan, 

jurnal dan lain-lain melalui media cetak dan elektronik; 

• Menguasai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyebarkan informasi 

Kompetensi Profesional 
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tentang mata kuliah yang diampunya secara cepat dan tepat; 

• Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang keilmuan 

dan/atau profesinya. 

Memiliki kemampuan merancang, melaksanakan dan menilai pengabdian kepada 

masyarakat: 

• Kemampuan melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian kelanjutan dari 

penelitian; 

• Kemampuan menyusun rancangan pengabdian, baik dalam perencanaan, penerapan, 

penyusunan laporan sampai pada publikasi karya ilmiah. 

• Kemampuan mengevaluasi setiap kegiatan pengabdian sebagai media pengembangan 

wawasan dan kompetensi dosen, serta mendorong optimalisasi dan efesiensi untuk 

memajukan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. 

Memiliki pengetahuan teoritik dan praktik, serta bersikap dan berperilaku agamis: 

• Memiliki pengetahuan yang mendalam dan komprehensif, serta sikap dan perilaku 

yang mencerminkan akhlak dan kepribadian agamis; 

• Berperilaku yang tidak mencerminkan akhlak tercela, seperti sombong, pemarah, dan 

pendendam; 

• Menunjukkan sikap dan perilaku sebagai pemeluk agama yang taat, baik di kampus 

maupun di masyarakat; 

• Mengembangkan sikap dan perilaku beragama yang sejuk, ramah, santun, toleran, dan 

moderat. 

 

F. BEBAN KERJA DOSEN FS UM 

Beban kerja dosen tetap PNS dan tetap non PNS dalam pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi tanpa tugas tambahan sebesar 12 SKS – 16 SKS. Beban kerja dosen FS 

UM mencakup kegiatan pokok berikut, yakni: 

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 

2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 

3. Pembimbingan dan ujian  skripsi; 

4. Seminar dan Pelatihan; 

5. Penelitian; 

6. Pengabdian pada masyarakat, dan 

7. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan tugas atau kegiatan 
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penunjang. 

Seluruh dosen FS UM memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga dosen FS 

UM dapat diberi amanah untuk menjadi tim, panitia, petugas dan bahkan menduduki 

jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. 

Dosen FS UM memiliki beban maksimal, yakni mengacu pada rasio dosen dan 

mahasiswa, sehingga pimpinan PTU berkewajiban untuk mengangkat dosen, baik PNS 

maupun non PNS, sesuai dengan kebutuhan jumlah kelas (offerings) dan jumlah 

mahasiswa agar tidak melebihi beban kerja maksimal sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

Adapun Tenaga Kependidikan, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, adalah 37, 5 jam. Adapun tuntutan kinerjanya 

itu sesuai dengan kelas jabatan yang diembannya. 

Demikianlah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disusun sebagai bahan 

acuan bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembinaan dosen 

dan tenaga kependidikan UM oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

RI. Pengembangan standar ini juga diharapkan dapat mendorong pembelajaran di UM 

yang lebih inovatif dan kreatif, sehingga pembelajaran di FS UM dapat terjadi dengan 

efektif dan efisien, sehingga mampu mengantarkan mahasiswa memiliki kecakapan hidup 

abad XXI. 
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No. Bagian Isi 

1. Definisi Istilah 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria 

minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan 

isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

2)  Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud atau tujuan.  

3) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

projek). 

4) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan 

dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

5) Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan 

dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan 

berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. 

6) Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak 

langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti : 

halaman, kebun atau taman kampus, jalan menuju ke kampus, 

tata tertib kampus dan sebagainya. 

2 Tujuan Tujuan perumusan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini 

adalah sebagai pedoman bagi FS UM dalam memenuhi kriteria 

minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi 

dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan.  

3 Ruang Lingkup Ruang lingkup standar sarana dan prasarana pembelajaran di FS 

UM meliputi prasarana pembelajaran dan sarana penunjang 

pembelajaran serta spesifikasinya. 

3 Pernyataaan Isi 

Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran 

 

1) Setiap Jurusan dan Program Studi di FS UM memiliki 

prasarana pembelajaran yang  meliputi ruang kelas, ruang 

laboratorium/studio,  perpustakaan, ruang dosen, dan 

ruang/tempat lain yang menunjang pembelajaran. 

2) Setiap Jurusan dan Program Studi di FS UM memiliki sarana 
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pembelajaran: peralatan pendidikan; media pendidikan; buku 

dan sumber belajar lainnya (jurnal, e-journal, dan lain-lain); 

bahan habis pakai; sarana pemeliharaan, keselamatan dan 

keamanan, kotak P3K; serta perlengkapan lain yang diperlukan 

untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan 

berdasarkan rasio pengguna sarana, karakteristik, metode dan 

bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya 

proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 

3) Ruang kelas di FS UM untuk proses pembelajaran disesuaikan 

dengan standar yang berlaku: status kepemilikan gedung milik 

sendiri, luas minimal 60 m2 untuk 40 mahasiswa, suhu ruang 

nyaman, tingkat pencahayaan yang cukup, tingkat kebisingan 

dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran,  

Wi-Fi dengan bandwidth sesuai kebutuhan.  

4) Ruang laboratorium/studio/bengkel kerja di Fakulltas Sastra 

UM disesuaikan dengan standar yang berlaku, meliputi luas 

ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas 

praktikum: studio yang didasarkan pada efektivitas 

keberlangsungan proses pembelajaran; suhu ruang nyaman; 

tingkat pencahayaan yang cukup; tingkat kebisingan dalam 

ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran; ruang 

kedap suara (laboratorium musik, laboratorium tari, 

laboratorium drama, laboratorium multimedia), Wi-Fi dengan 

bandwidth sesuai kebutuhan.  

5) Ruang perpustakaan di FS UM dilengkapi dengan sumber 

belajar untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, 

yang meliputi: tersedia minimal 200 m2 untuk 400 mahasiswa 

dan rata-rata minimal 0,5 m2 untuk setiap mahasiswa pada 

jumlah lebih dari 400 orang; dilengkapi dengan perabot kerja, 

perabot penyimpanan, peralatan multimedia; perlengkapan 

pendukung pengelolaan perpustakaan; suhu ruang nyaman, 

tingkat pencahayaan yang cukup; tingkat kebisingan dalam 
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ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran, ruang 

kedap suara (laboratorium musik, laboratorium tari, 

laboratorium drama, laboratorium multimedia); Wi-Fi dengan 

bandwidth sesuai kebutuhan.  

6) Ruang kerja dosen di FS UM terjagi privasi dan kenyamanan 

untuk melaksanakan kegiatan akademik yang meliputi luas 

minimal 4 m2 per dosen, tersedia meja, kursi dan rak buku, 

suhu ruang kerja dosen nyaman, tingkat pencahayaan yang 

cukup, tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan 

untuk ruang pembelajaran, Wi-fi dengan bandwidth sesuai 

kebutuhan. 

7) FS UM menyediakan ruang penunjang akademik yang 

mendukung tercapaianya Capaian Pembelajaran Lulusan, yang 

meliputi tempat beribadah, ruang pertemuan, ruang kesehatan, 

ruang kesenian, ruang organisasi kemahasiswaan di setiap 

jurusan, toilet, gudang di setiap gedung,  bengkel 

pemeliharaan, dan tempat parkir sesuai dengan kebutuhan. 

8) FS UM menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses 

oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi lerengan 

(ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (sign 

system/guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan 

kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk 

peta/denah timbul, toilet/jamban dan atau kamar mandi untuk 

mahasiswa berkebutuhan khusus.  

 

4 

 

Strategi 1) Pimpinan Fakultas berkoordinasi dengan Ketua 

Jurusan/Program Studi secara berkala untuk mengevaluasi 

ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana yang ada. 

2) Pimpinan Fakultas dan Ketua Jurusan/Program Studi 

membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, 

membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai 

dengan standar yang ditentukan. 

3) Pimpinan Fakultas dan Ketua Jurusan/Program Studi 
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melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat 

ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana 

pembelajaran di FS Universitas Negeri Malang secara berkala. 

5 Indikator 1) Sarana dan prasarana pembelajaran yang berada di FS UM 

disesuaikan dengan kebutuhan dan mengikuti perkembangan 

teknologi. 

2) Sarana dan prasarana pembelajaran di FS UM digunakan 

secara efisien. 

6 Subjek atau  

pihak yang 

bertanggung 

jawab mencapai/ 

memenuhi standar 

sarana dan 

prasarana 

pembelajaran  

 

1) Dekan FS 

2) Wakil Dekan II FS 

3) Ketua Jurusan 

4) Koordinator Program Studi 

5) Kasubag Umum dan BMN FS 

7 Referensi 1) Standar Pendidikan UM Tahun 2018 

2) Peraturan Presiden No 19 Tahun 2005 Pasal 28 sampai 41 

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 

44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

4) UU RI No 12 Tahun 2012 

5) SN DIKTI No.4 Tahun 2016 
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A. DEFINISI ISTILAH 

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan “kriteria minimal tentang perencanaan, 

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kegiatan pembelajaran di 

lingkungan FS Universitas Negeri Malang yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, 

standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga 

kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal terkait dengan rencana 

pengelolaan pembelajaran tingkat fakultas dan program studi yang mengacu pada standar 

kompetensi lulusan, rencana isi pembelajaran, rencana proses pembelajaran, kalender 

akademik, rencana dosen dan tenaga kependidikan, serta rencana sarana dan prasarana 

pembelajaran.  

Standar pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal terkait dengan 

pelaksanaan pengelolaan pembelajaran tingkat fakultas dan program studi yang mengacu pada 

standar kompetensi lulusan, pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan 

tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pembelajaran.  

Standar pengendalian pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal terkait 

dengan pengendalian pengelolaan pembelajaran tingkat fakultas maupun program studi yang 

mengacu pada standar kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian 

proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana 

dan prasarana pembelajaran.  

Standar pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal 

terkait dengan pemantauan pengelolaan pembelajaran tingkat fakultas maupun program studi 

yang mengacu pada standar dan evaluasi kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi 

pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen 

dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.  

Standar pelaporan pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal terkait dengan 

pelaporan pengelolaan pembelajaran tingkat fakultas maupun program studi yang mengacu 

pada standar kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, 

pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran. 

 

B. RASIONAL 

Pengelolaan Pembelajaran di FS dikelola dalam satu Sistem Pengelolaan Pembelajaran 

(SIPEJAR) yang disediakan oleh Universitas. SIPEJAR merupakan sistem layanan 

pembelajaran yang memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan perkuliahan. 
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Perkuliahan berupa perkuliahan tatap muka dan/atau daring. Perkuliahan daring dapat 

dilaksanakan maksimal 30% dari jumlah pertemuan dalam satu semester. Aktivitas belajar 

(tugas, portofolio, evaluasi) dan aktivitas pembelajaran (jurnal, presensi) direkam pada 

SIPEJAR. 

Tujuan perumusan standar pengelolaan pembelajaran sebagai berikut. 

1. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan tentang standar pengelolaan pembelajaran yang 

berlaku di FS Universitas Negeri Malang pada tingkat program diploma (D3 dan D4), sarjana (S1), 

profesi, magister (S2), dan doktor (S3). 

2. Sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran dan manual 

standar pengelolaan pembelajaran, serta meningkatkan mutu standar proses pembelajaran pada 

tingkat program diploma (D3 dan D4), sarjana (S1), profesi, magister (S2), dan doktor (S3). 

3. Sebagai bukti otentik bahwa FS Universitas Negeri Malang telah memiliki dan 

mengimplementasikan standar pengelolaan pembelajaran sesuai peraturan perundang-undangan. 

4. Sebagai pedoman dalam pengembangan prosedur operasional baku untuk pengelolaan 

pembelajaran pada tingkat fakultas, jurusan/program studi dan perorangan/dosen. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

Isi standar pengelolaan pembelajaran FS Universitas Negeri Malang disampaikan 

sebagai berikut. 

1. Dekan dan Ketua Jurusan/Kooordinator Program Studi melakukan penetapan standar 

pengelolaan pembelajaran agar tergambar dengan jelas kegiatan mulai perencanaan sampai 

pelaporan maksimal setiap 4 tahun.  

2. Koordinator Program Studi dikoordinasi Wakil Dekan I menyusun kurikulum dan rencana 

pembelajaran setiap mata kuliah agar tergambar ruang lingkup materi dan kegiatan 

pembelajaran di setiap mata kuliah maksimal dua minggu sebelum perkuliahan dimulai. 

3. Dosen menyusun deskripsi mata kuliah, RPS, SAP dalam SIPEJAR dan divalidasi oleh 

Ketua tim Kelompok Bidang Keahlian (KBK) agar sesuai dengan tuntutan perkembangan 

ilmu pengetahuan, dan teknologi sebelum perkuliahan dimulai. 

4. Dosen merancang pembelajaran dalam bentuk tatap muka dan dalam jaringan dengan 

memperhatikan kebutuhan pembelajaran agar proses pembelajaran inovatif dan sesuai 

dengan tuntutan perkembangan zaman sebelum perkuliahan awal semester dimulai. 

5. Dekan dan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menyelenggarakan pendidikan dan 

pembelajaran program diploma, sarjana, magister, dan doktor setiap semester agar 

mahasiswa lulus tepat waktu. 
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6. Fakultas dan jurusan/program studi berkoordinasi dengan Ketua LP3 dalam 

penyelenggaraan pendidikan profesi khususnya Pendidikan Profesi Guru sesuai dengan 

penugasan agar program tersebut terlaksana sesuai permintaan Kemenristekdikti. 

7. Koordinator program studi dikoordinasi Wakil Dekan I melaksanakan pengelolaan 

pembelajaran terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi 

agar kualitas pembelajaran sesuai target setiap semester. 

8. Koordinator Program Studi melakukan pengelolaan pembelajaran dengan mengacu pada 

standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar 

dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran agar 

pelaksanaan pembelajaran optimal, dan tujuan pembelajaran tercapai.  

9. Koordinator Program Studi dengan dikoordinasikan Wakil Dekan I melakukan kegiatan 

sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik agar situasi 

akademik kondusif di tiap semester. 

10. Dosen dapat melaksanakan kuliah dalam jaringan maksimal 30% dari total perkuliahan 

agar inovasi pembelajaran berjalan optimal. 

11. Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Rancangan Perkuliahan Semester 

(RPS) minimal 12 pertemuan agar standar kompetensi lulusan dapat tercapai di setiap akhir 

semester. 

12. Dosen merekam aktivitas belajar (tugas, portofolio, evaluasi) dan aktivitas pembelajaran 

(jurnal, presensi) pada SIPEJAR agar semua aktivitas pembelajaran terekam di tiap 

semester. 

13. Dosen melaksanakan penilaian proses, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir 

Semester (UAS) kemudian membahas dan mengembalikan hasilnya kepada mahasiswa 

agar mahasiswa dapat mengevaluasi capaian pembelajaran.  

14. Dosen menguggah hasil pembelajaran mahasiswa yang berupa Daftar Nilai Akhir (DNA) 

di Sistem Akademik (Siakad) agar nilai terekam dan dapat diakses mahasiswa di akhir 

semester. 

15. Gugus Penjamin Mutu (GPM) melaksanakan monitoring evaluasi pembelajaran pada awal, 

tengah dan akhir semester agar seluruh proses pembelajaran terekam dan dapat dievaluasi 

secara berkala. 

16. Gugus penjaminan mutu program studi melaporkan hasil monitoring evaluasi 

pembelajaran kepada unit penjaminan mutu dan UPM melaporkan hasil monitoring 

evaluasi pembelajaran fakultas kepada satuan penjaminan mutu mutu agar proses kegiatan 

akademik dapat diukur dan dilaporkan setiap semester. 
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17. Koordinator program studi menerima pengaduan permasalahan nilai akhir hasil belajar dan 

mengkoordinasikan hasil aduan mahasiswa dengan dosen pengampu berkaitan dengan 

permasalahan nilai hasil belajar pada masa revisi DNA mahasiswa, maksimal 1 bulan 

setelah UAS dilaksanakan, agar permasalahan dapat dicarikan jalan keluar di tiap semester. 

18. Koordinator program studi melakukan pengendalian mutu perkuliahan berdasarkan data 

hasil monev GPM agar perbaikan dapat dilakukan untuk semester berikutnya. 

19. Dekan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi pembelajaran yang 

dilakukan oleh unit penjaminan mutu agar agar perbaikan dapat dilakukan untuk semester 

berikutnya. 

 

D. STRATEGI 

Strategi yang ditentukan FS Universitas Negeri Malang untuk memenuhi isi standar 

pengelolaan pembelajaran sebagai berikut. 

1. Tim penyusun standar pengelolaan pembelajaran universitas mensosialisasikan standar 

pengelolaan pembelajaran universitas. 

2. Dekan membentuk tim penyusun perencanaan pengelolaan pembelajaran tingkat fakultas. 

3. Tim fakultas menyusun standar pengelolaan pembelajaran dan mensosialisasikan kepada 

jurusan/prodi.  

4. Ketua jurusan/koordinator prodi membentuk tim penyusun standar pengelolaan 

pembelajaran prodi. 

5. Tim fakultas melaksanakan workshop penyusunan standar pengelolaan pembelajaran 

prodi. 

6. Tim fakultas mendatangkan ahli untuk melakukan review. 

7. Tim bentukan korprodi melakukan revisi standar pengelolaan pembelajaran. 

8. Tim mencetak hasil penyusunan standar pengelolaan pembelajaran. 

9. Tim fakultas mengajukan pengesahan standar pengelolaan pembelajaran kepada dekan. 

10. Dekan bersama ketua jurusan/koordinator prodi mensosialisasikan standar pengelolaan 

pembelajaran 

11. Fakultas/jurusan/prodi menugasi UPM dan GPM untuk melaksanakan pengelolaan 

pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan. 

12. Fakultas/jurusan/prodi memantau pelaksanaan pengelolaan pembelajaran dan 

melaporkan hasilnya ke SPM 

13. Dekan menindaklanjuti masalah dalam pengelolaan pembelajaran berdasarkan laporan 

dari UPM 
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E. INDIKATOR 

FS Universitas Negeri Malang menentukan standar isi pengelolaan pembelajaran yang 

terdiri atas (a) Rencana Kompetensi Lulusan, (b) Rencana Isi Pembelajaran, (c) Rencana 

Kegiatan Pembelajaran, (d) Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan, (e) Rencana Prasarana 

dan Sarana, (f) Penyelenggaraan Program Pembelajaran, (g) Pengendalian Pembelajaran, (h) 

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran, serta (i) Pelaporan Pembelajaran. FS 

juga telah menentukan indikator setiap standar yang ditetukan yang dipaparkan sebagai 

berikut. 

 

a) Standar: Rencana Kompetensi Lulusan 

Indikator: 

Kompetensi lulusan meliputi kompetensi lulusan program diploma (D3 dan D4), sarjana 

(S1), profesi, magister (S2), dan doktor (S3) yaitu sikap, keterampilan umum dan 

keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan yang sesuai 

Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 5 untuk program diploma 3 (D3), 

level 6 untuk program sarjana (S1) dan diploma (D4), level 7 profesi, level 8 magister 

(S2) dan level 9 doktor (S3) serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.  

Sub Indikator: 

1) Kompetensi lulusan program diploma (D3) setara level 5 SKKNI  

2) Kompetensi lulusan program sarjana (S1) dan diploma 4 (D4) setara level 6 SKKNI 

3) Kompetensi lulusan program profesi setara level 7 SKKNI 

4) Kompetensi lulusan program magister (S2) setara level 8 SKKNI 

5) Kompetensi lulusan program doktor (S3) setara level 8 SKKNI 

b) Standar: Rencana Isi Pembelajaran  

Indikator: 

1) Mata Kuliah Dasar Keilmuan Pendidikan (MDKP) 

2) Mata Kuliah Keahlian Utama (MKKU) 

3) Mata Kuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MKPPD)  

4) Pembelajaran inovatif yang mengacu pada belajar berbasis kehidupan. Mahasiswa 

diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan 

c) Standar: Rencana Kegiatan Pembelajaran 

Indikator: 
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1) Kalender akademik yang terdiri atas kalender tahunan dan kalender semester yang 

mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;  

2) Program Studi pada tiap semester ganjil/genap ataupun semester antara jika diperlukan 

menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

d) Standar: Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Indikator: 

1) Jumlah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan standar dosen,  

2) Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan, 

3) Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar 

dosen, 

4) Jumlah tenaga kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran 

sesuai dengan standar tenaga kependidikan. 

e) Standar: Rencana Prasarana dan Sarana 

Indikator:                                                 

1) Tersedianya prasarana dan sarana pembelajaran berupa 

laboratorium/studio/workshop/bengkel yang dapat memenuhi kebutuhan praktikum 

pada program studi 

2) Tersedianya SOP penggunaan laboratorium/ studio/workshop/bengkel pada program 

studi 

3) Tersedianya daftar inventaris kondisi peralatan laboratorium/studio/workshop/bengkel 

pada program studi 

f) Standar: Penyelenggaraan Program Pembelajaran 

Indikator: 

1) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar 

penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;  

2) Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan 

budaya mutu yang baik.  

3) Tersedianya modul perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi  

4) Tersedianya Center Learning, Student Center Learning, untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

5) Tersedianya modul praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan 

dalam capaian pembelajaran. 
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g) Standar: Pengendalian Pembelajaran 

Indikator: 

1) Relevansi kompetensi lulusan yang dirancang dan dilaksanaan 

2) Prosentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang 

ditetapkan minimal 90%, 

3) Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan 

menjadi tujuan pembelajaran. 

h) Standar: Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran 

Indikator: 

1) Monitoring dan evaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa dilakukan oleh koordinator 

program studi bersama GPM,  

2) Monitoring dan evaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum dilakukan 

oleh koordinator program studi bersama GPM,  

3) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan suasana akademik dilakukan oleh 

koordinator program studi bersama GPM,  

4) Monitoring dan evaluasi kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa dilakukan koordinator 

program studi bersama pembina kemahasiswaan program studi, 

5) Monitoring dan evaluasi kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran,  

6) Monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan 

layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran. 

i) Standar: Pelaporan Pembelajaran 

Indikator: 

1) Pelaporan hasil pembelajaran yang diperoleh mahasiswa  

2) Pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk 

peninjauan/ perbaikannya  

3) Pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang 

diperoleh dari GPM, 

4) Pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan 

tenaga kependidikan dari GPM, 

5) Pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan 

sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran 
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F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 

Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian isi standar pengelolaan 

pembelajaran FS Universitas Negeri Malang sebagai berikut. 

1) Dekan FS 

2) Wakil Dekan 1 

3) Ketua Jurusan 

4) Koordinator program studi 

5) Dosen 

6) Unit Penjamin Mutu Fakultas 

7) Gugus Penjamin Mutu Jurusan/Prodi 

 

 

  



84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STANDAR 
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



85 
 

A. PENGERTIAN 

Standar Pembiayaan Pendidikan FS UM merupakan kriteria minimal yang digunakan 

sebagai patokan dalam membiayai kegiatan pembelajaran. Pembiayaan pendidikan 

meliputi biaya investasi dan biaya operasional pembelajaran dalam rangka mencapai 

Standar Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan. 

Biaya investasi pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dan 

mengembangkan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Sedangkan biaya 

operasional pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas 

operasional pendidikan dan pembelajaran setiap semester. Sumber pembiayaan 

pendidikan yang dimaksud berasal dari pemerintah (APBN), masyarakat (PNBP), income 

generating UM, hibah, dan kerjasama. 

 

B. TUJUAN 

Tujuan penyusunan standar pembiayaan pembelajaran adalah: 

1. Memberikan pedoman bagi manajemen FS UM dalam menentukan Standar Satuan 

Biaya Operasional FS UM untuk mencapai SCPL yang telah ditetapkan. 

2. Memberikan pedoman bagi Program Studi dan Jurusan di FS UM dalam menyusun 

program dan RKA-KL untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang kredibel guna 

mencapai SCPL yang ditetapkan. 

3. Memberikan pedoman bagi Program Studi, Jurusan, Gugus Penjaminan Mutu, dan 

Unit Penjaminan Mutu di FS UM, dan Direktorat Jenderal Anggaran bersama 

Kementerian/Lembaga Negara dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran. 

 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup standar pembiayaan pembelajaran mencakup kebijakan umum 

tentang biaya investasi pendidikan, biaya operasional pendidikan, pengelolaan 

pembiayaan pendidikan, dan sumber pembiayaan pendidikan. Biaya investasi pendidikan 

mencakup semua yang dikeluarkan untuk mengadakan dan  mengembangkan  sarana  dan 

prasarana, pengembangan dosen, dan pengembangan tenaga kependidikan. Sedangkan 

biaya operasional pendidikan mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas 

rutin pendidikan dan pembelajaran, yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga 

kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak 



86 
 

langsung. 

Biaya investasi dan biaya operasional pendidikan merupakan standar minimal yang 

diperlukan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan SCPL yang ditetapkan. Standar 

pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan pedoman untuk mengelola pembiayaan 

pendidikan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai dengan pelaporan. Sumber 

pembiayaan pendidikan merupakan sumber perolehan dana untuk membiayai kegiatan 

pendidikan di FS UM. 

 

D. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

1. Biaya Investasi 

a. FS UM menetapkan bahwa biaya investasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk 

pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan pengembangan tenaga 

kependidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan guna 

mencapai SCPL yang ditetapkan. 

b. Bentuk, jumlah, dan kualitas investasi pendidikan di FS UM diarahkan pada upaya 

untuk mencapai standar pencapaian pembelajaran lulusan. 

c. Bentuk, wujud, dan jumlah unit investasi sarana dan prasarana di FS UM sesuai 

dengan tuntutan standar sarana dan prasarana pendidikan. 

d. Bentuk dan jumlah investasi pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di FS UM 

harus sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan standar dosen dan tenaga 

kependidikan serta untuk memenuhi standar proses pembelajaran. 

e. Fakultas dan Jurusan/Prodi harus menganggarkan biaya pengembangan dosen dan 

tenaga kependidikan secara rutin setiap tahun untuk mencapai peningkatan kualitas 

tenaga dosen dan tenaga kependidikan. 

f. Fakultas dan Jurusan/Prodi menetapkan besarnya satuan biaya investasi pendidikan 

berdasarkan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan, serta peraturan lain yang relevan. 

 

2. Standar Biaya Operasional 

a. FS UM menetapkan biaya operasional meliputi biaya dosen, biaya tenaga 

kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak 

langsung yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan guna mencapai 

SCPL untuk melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun. 

b. FS UM menetapkan biaya operasional dosen dan tenaga kependidikan berupa belanja 
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gaji, tunjangan remunerasi, tunjangan jabatan, dan tunjangan profesi bulanan, serta 

honorarium kegiatan yang besarnya setiap unit biaya tersebut sesuai dengan peraturan 

yang berlaku untuk periode satutahun. 

c. FS UM menetapkan biaya operasional pembelajaran sebagai berupa biaya yang 

langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran di kelas, di ruang paktikum, di 

laboratorium/bengkel, maupun aktivitas pembelajaran di luar kelas/kampus, untuk 

memenuhi kebuatuhan biaya alat tulis pembelajaran, biaya listrik ruang 

kelas/laboratorium/bengkel, biaya bahan praktikum, biaya internet, biaya bahan ajar, 

dan sebagainya untuk kebutuhan selama satu tahun. 

d. FS UM menetapkan biaya operasional tidak langsung sebagai biaya yang dikeluarkan 

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran, seperti biaya listrik dan air 

untuk kantor kantor, ATK kantor, biaya depresiasi gedung, biaya pemeliharaan alat, 

gedung, dan taman, serta biaya-biaya lain yang secara tidak langsung terkait dengan 

kegiatan pembelajaran, namun mendukung pencapaian SCPL dalam periode satu 

tahun. 

e. FS UM menetapkan jenis dan besarnya biaya operasional langsung dan tidak langsung 

sesuai dengan karakteristik prodi dan jumlah mahasiswa agar pencapaian SCPL dapat 

terpenuhi. 

f. FS UM menggunakan satuan biaya per unit biaya operasional langsung dan tidak 

langsung, sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan dalam periode anggaran. 

g. FS UM menetapkan satuan biaya operasional secara periodik dengan 

mempertimbangkan (1) jenis program studi; (2) tingkat akreditasi program studi; serta 

(3) tingkat inflasi. 

h. FS UM menetapkan standar satuan biaya operasional sebagai dasar bagi unit di FS 

UM untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan 

menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa (besaran Uang Kuliah Tunggal) 

i. FS UM menetapkan alokasi biaya operasi minimal 70% dari total anggaran tahunan 

agar memenuhi standar minimal pengelolaan biaya operasional. 

 

3. Standar Pengelolaan Pembiayaan Pembelajaran 

a. FS UM menerapkan sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU),  

agar sesuai  Peraturan  Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum pada setiap tahun anggaran. 
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b. FS UM memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya  sesuai  

dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan diimplementasikan sampai pada 

tingkat program studi pada setiap tahun. 

c. FS UM melakukan analisis biaya operasional pendidikan untuk menyusun rencana 

kerja dan anggaran tahunan FS UM yang jelas dan terukur. 

d. FS UM menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pembiayaan pendidikan 

dengan strategi bottom up, di mana setiap prodi di lingkungan FS UM wajib 

menyusun rencana kerja dan anggaran pendidikan yang mengacu pada Rencana 

Strategis (Renstra) Jurusan / prodi  dan kontrak kerja jurusan/prodi dengan dekan.  

e. Setiap Jurusan/ Prodi di FS UM menganalisis dan mengevaluasi rencana kerja dan 

anggaran pendidikan yang dibuat oleh unit kerja yang telah disusun oleh 

Jurusan/Program Studi untuk memastikan semua program/kegiatan dan rencana 

pendanaan yang telah  dirancang untuk mencapai visi dan misi UM, FS  dan mencapai 

SCPL program studi khususnya, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku 

f. Setiap Jurusan/ prodi melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan dalam tahun 

anggaran berjalan sesuai SOP keuangan FS UM serta wajib mendokumentasikannya 

untuk menghasilkan laporan akademik dan laporan penggunaan data yang akuntabel. 

g. Satuan Pengawasan Internal secara periodik (setiap semester) melakukan monitoring 

dan evaluasi  di tingkat fakultas dan menghasilkan laporan monev yang bisa diakses 

oleh fihak-fihak yang berkepentingan, dilaporkan secara terbuka, serta ditindaklanjuti. 

h. Auditor eksternal (independen) mengaudit pelaksanaan program dan kegiatan pada 

setiap akhir tahun anggaran pendidikan UM dan hasil audit wajib ditindaklanjuti 

secara simultan dan diumumkan secara terbuka kepada stakeholder FS UM 

i. FS UM melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada 

setiap akhir tahun anggaran untuk meningkatkan kinerja.  

 

4. Standar Sumber Pembiayaan Pendidikan 

a. FS UM memperoleh sumber dana pembiayaan pendidikan yang berasal dari APBN 

rupiah murni (termasuk BOPTN/Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri), 

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang terdiri atas SPP (Sumbangan 

Penyelenggaraan Pendidikan) dan hasil dari income generating untuk menutup biaya 

operasional pendidikan. 

b. FS UM menetapkan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dengan 

pola Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap tahun. Besaran UTK mahasiswa S1 jalur 
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SNMPTN dan SBMPTN ditentukan secara berjenjang, didasarkan atas biaya 

operasional pendidikan UM yang ditetapkan per mahasiswa per tahun (disebut dengan 

standar satuan biaya operasional pendidikan) secara proporsional. 

c. FS UM mengikuti Surat Keputusan Rektor dalam menetapkan secara 8SPSA dan UKS 

ditetapkan dengan mempertimbangkan: (1) jenis program studi; (2) tingkat akreditasi 

program studi; (3) kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa; serta (4) tingkat inflasi. 

d. FS UM memperoleh sumber pendanaan lain dari (1) hibah, (2) jasa layanan profesi 

dan/atau keahlian, (3) kerja sama kelembagaan pemerintah dan atau swasta, serta (4) 

hasil usaha yang dikelola Unit Bisnis melalui FS UM. 

e. FS UM mengikuti ketentuan yang mewajibkan sumber dana pendidikan yang berasal 

dari manapun masuk ke Rekening Rektor. 

f. FS UM wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang 

sumber dana secara akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

g. Secara periodik FS UM melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian perolehan 

dana pendidikan untuk menjamin keterlaksanaan penyelenggaraan pendidikan. 

h. Secara periodik FS UM melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian perolehan 

dana pendidikan untuk menjamin keterlaksanaan penyelenggaraan pendidikan. 

 

 

 


