
Menimbang

Mengingat

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2A18

TENTANG

KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS JAMBI

REKTOR UNVERSITAS JAMBI

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Statuta
Universitas Jambi Bab IV Pasal 24 sd 27 tentang Kurikulum
dipandang perlu untuk menetapkan pedoman penyusunan

kurikulum seluruh Program Studi di Universitas Jambi;

b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu

diterbitkan Peraturan Rektor sebagai pedoman dan landasan

hukumnya;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor a30U;

2. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2OO5 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan

Tinggr (Iembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

Iembaran Negara RI Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 2OL4 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5a9$;
5. Peraturan Peremrintah nomor 37 Tahun 2OAg tentang Dosen

(Lembaran RI 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 45);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

Tinggr (Lembaran Negara RI Tahun 2Al4 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 19

Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Keda Universitas

Jambi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggr

Nomor 44 Tahun 2O 15 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggr (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 19521;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggt

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggt Negeri (Berita

Negara RI Tahun 2015 Nomor 1)

1O, Peraturan ..r.,+.r



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggt

Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggt

(Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 20821;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggt

Nomor 1 Tahun 20rc tentang Perubahan atas peraturan

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggt RI Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Relrtor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggt Negeri (Berita

Negara RI Tahun 2016 Nomor 3);

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor L54|O/2O44

tentang Statuta Universitas Jambi;

13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggt

Nomor A3/M/KW.KP/2O16 tanggal 25 Januari tahun 2OL6

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas

Jambi;

MEMUTUSKAN

PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN

KURIKULUM PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS JAMBI.

BAB I
KEIENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian

pembelqiaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

2. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang

memiliki kurikulum dan metode pembela-iarar tertentu dalam satu jenis

pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI,

adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang

pendidikan dan bidang pelatihan keq'a serta pengalaman kerja dalam rangka

pemberian pengakuan kompetensi dan pemenuhan Standar Nasional

Perguruan Tinggt

+. Capaian pembelajaran (leandrry outcomesl adalah kemampuan yang diperoleh

melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan

akumulasi pengalaman ke{a.

5. Kurikulum Pendidikan Tinggr dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggt

dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggt untuk setiap

Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak

mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat 1).

6. Kurikulum Pendidikan Tinggr untuk program sarjana dan program diploma

(Pasal 35 ayat 5) wqiib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): 1. Agama;2.

Pancasila; 3. Kewarganegaraan; dan 4. Bahasa Indonesia-



7. Buku Panduan Pen5rusunan Kurikulum Progam Studi adalah buku yang

disusun sebagai pedoman dalam rangka pemutakhiran kurikulum seluruh

Program Studi dilingkungan Universitas Jambi.

8. Pemutakhiran Kurikulum Program studi harus diarahkan kepada pencapaian

Visi dan Misi Universitas Jambi, Fakultas dan Visi dan Misi Program Studi.

9. Visi Universitas Jambi menjadi a World Class Enlrepererwur Uniuersity harus

dijadikan acuan oleh seluruh Program Studi dalam menetapkan profil

lulusannya.
10. Profil lulusan Universitas Jambi merupakan sosok entrepereneur yang

professional dalam bidangnya.

ll.Sebagai penciri Visi Universitas Jambi sebagaimana tersebut pada ayat (9)

maka setiap Program Studi Wajib memasukkan Matakuliah Kewirausahaan

sebagai mata kuliah wajib universitas.

12. Penyelenggaraan proses pembelajaran perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip

kewirausahaan sebagai basis pendekatan dan strategi belajar mengajar.

BAB II
TAIIAPAN PEMUTAITHIRAIY KURIKULUM PROGRAM STUDI DI LII{GI(UITGAN

I'NWERSITAS JAMBI
Pasal 2

(1) Tahapan pemutakhiran kurikulum pendidikan tinggt terdiri atas:

a. Tahap Perancangan Kurikulum;
b. Tahap Perancangan Pembelajaran

c. Evaluasi Program Pembelajaran

(2) Tahap perancangan Kurikulum Program Studi dilingkungan Universitas Jambi

dirancang berbasis Outcome (Oficom.e based Eu.dcationl atau disebut juga

Kurikulum 4,0 OBE

(3) Kurikulum 4,0 OBE disusun dengan berlandaskan penentuan secara jelas dan

cermat jenis-jenis dan tingkat kemampuan (kompetensi) yang harus dikuasai

mahasiswa saat lulus sehingga mampu menjawab tantangan di dunia nyata.

Dengan landasan ini, proses pembelajaran difokuskan untuk menyiapkan

lulusan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia ke{a.

(a) Tahapan perumusan Outcome-Based Educatian meliputi tiga aspek utama,

yaitu:

a. Merumuskan jenis-jenis dan tingkat kemampuan yang harus dikuasai

mahasiswa ketika lulus (Aficome-Based Currtctiluml.

b. Penentuan bentuk pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa

menguasai kemampuan yang telah ditargetkan {Aficome-Ba,sed Learning and

Teachingl.

c. Perumusan sistem penilaian yang dapat mengukur kemampuan {target
pembel4iaran) yang telale dikuasai mahasiswa {Outcome-Ba.sed Assessment) .

(5) Perumusan Kurikulum Aficome-Ba.sed Education harus memenuhi prinsip-

prinsip dasar sebagai berikut:

a. Claritg of Foans, atau kejelasan fokus kurikulum pembelajaran.

b. Designing Bank, atau model perumusan kurikulum menurun. Dengan

pendekatan ini, detil instruksional diturunkan dari jenis outcome (target

utama) yang telah ditentukan terlebih dulu.



c. HUh Expectations, yaitu penerapan target capaian yang tinggr oleh dosen yang

mendorong semua mahasiswa menampilkan kemampuan terbaiknya untuk
menj awab tantangan pembelajaran.

d. Expanded Opportttnities, yaitu tersedianya variasi-variasi pendekatan dan

pengalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa mencapai tujuan bel4iar

sesuai dengan karakter, minat, dan potensinya.

(6) Keseluruhan tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian

kegiatan, yakni:

a. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);

b. Pembentukan matakuliah;

c. Penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum).
Pasal 3

Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL)

(1) CPL untuk program studi (prodi) yang telah beroperasi merupakan tahap

evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran

telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap

perkembangan kehidupan.

(2) Pada program studi baru, CPL didasarkan pada analisis SWOT, penetapan visi

keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggr dalam pengembangan prodi,

disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan

masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi / keilmuan.

(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi

ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI serta memasukkan aspek

Soft- Skills, Hard-Skills termasuk Competitiveness.

(4) Pengembangan Soft-Skills, Hard Skills dan Competitiveness (SHC) mahasiswa

dan lulusan Universitas Jambi dapat menjadi panduan dan acuan oleh seluruh

program studi di Universitas Jambi dalam mengembangkan kurikulum berbasis

outcome.

(5) Soft-Skills memiliki indikator yang harus diiadikan acuan oleh Program Studi

dalam pengembangan kurikulum yarlg memuat diantaranya kemampuan

berkomunikasi (communicationl, kemampuan berpikir terstmktur dan logis

matematis Qumerasyl, kemampuan mengelola informasi dengan efektif dan

efisien {informmation and technlogg skill,sl, kemampuan mengembangkan semua

kecerdasan diri secara simultan (learrritrg ?nut to learnl, kemampuan

menyelesaikan masalah secara mandiri (problem soluingl, kemampuan

membangun kerjasama $uorking with orthefl.

(6) Hard-Skills memiliki indikator yang harus dijadikan acuan oleh Program Studi

dalam pengembangan kurikulum memuat diantaranya kemampuan dasar

spesifik sesuai dengan latar belakang keilmuan (spesfic technical skills basedl,

terampil mengimplementasikan bidang keahliannya (stfujed competencres),

menguasai pengetahuan yang relevan dengan pengetahuannya {m.ajor

knowladge relatedl

(7) Competitiveness memiliki indikator yang d{iadikan acuan oleh Program Studi

dalam pengembangan kurikulum memuat diantaranya kemampuan

kewirausahaan @rrterprerrcttrshipl, cekatan dalam bekerja (emplogabitifu),

kemampuan untuk dapat membelajarkan diri secara terus menerus dan

menyesuaikan diri dengan situasi baru (ltfelorry leaningl.



Pasal 4
Pembentukan Matakuliah

(1) Pemilihan bahan kqiian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan

matriks antara batran kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan.

(2) Melakukan kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sks nya

Pasal 5

Penetapan Matakuliah dan Besarnya SKS Matakuliah

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan

dengan melakukan evaluasi tiap-tiap matakuliah dengan acuan CPL yang telah

ditetapkan terlebih dahulu.
(1) Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh

mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah

mata kuliah tersebut

{2) Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:

a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai sesuai kualifikasi pendidikan.

b. Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis Prodi sesuai dengan SN-Dikti;

c. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai;

d. Metode/strategi pembelqiaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan

tersebut.
(3) Dalam rangka mewujudkan Visi Universitas Jambi, setiap program studi perlu

memasukkan mata kuliah yang berhubungan dengan kewirausahaan sebagai

mata kuliah pilihan sekurang kurangnya 9 SKS

BAB III
TAHAP ETIALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN

Pasal 6

KewaJtban Program Studl

(1) Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi, sesuai SN-Dikti pasal 39

ayat (2l'wajib :

a. melakukan penJrusunan kurikulum dan rencana pembelqjaran dalam setiap

mata kuliah;

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

standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian

pembelajaran lulusan;

c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan

budaya mutu yang baik;

d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi setiap semester dalam rangka

menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan

e. melaporkan hasil program pembelajaran setiap semester sebagai sumber data

dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan

mutu pembelajaran.

(2) Universitas Jambi dalam mengelola pembelqjaran salah satunya juga wajib

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam

melaksanakan kegiatan pembelajaran (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3).



(3) Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi kurikulum adalah:

a. Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (ctrrianlum plnnl juga

dipahami sebagai kegiatan pembelqiaran yaflg dilaksanakan secara nyata

{acfint atrrictiluml.

b. Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola 'Pembelajaran
yang berpusat pada mahasisw* (Student Centered Learning).

c. Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat

melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat

pelayanan pembelaj aran

BAB IV
KEf,IITTUAII PEITUTUP

Pasal 7

(t) Kurikulum semua Program Studi untuk setiap jenjang yang saat ini berjalan

harus disesuaikan dengan Keputusan Rektor ini dan ditetapkan dengan surat

Keputusan Rektor.

(2) Kurikulum yang dilaksanakan hanya kurikulum yang telah disahkan

dengan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dekan harus membuat aturan peralihan dan konversi bagi mahasiswa yang

telah terdaftar sebelum kurikulum disahkan untuk masa paling lama 2 {dua}

tahun.
(4) Semua Program Studi wajib menyesuaikan dengan kurikulum 4,0 berbasis

Outcome atau Outcome based education paling lama pada tahun akademik

zAl9 l2O2O.
(5) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku,Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun

2OL6 tentang Kebijakan Pemutaldriran Kurikulum Frogram Studi di Universitas

Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di -Jambi2l AUG 20!$

JAMBI,

AN, S.H., M.H., Ph.D

O22BL 8902 1002

Tembuan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jambi;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;

3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Jambi;

4. Kepala Biro dan UPT di lingkungan Universitas Jambi;
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5. Kepala Bagran Hukum dan Kepegawaian BUPK universitas Jambi


