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SOSIALISASI KURIK{'LUM BERBASIS KKNI
PRODI PEI\'DIDIKAN EKONOMI

oleh: Muhammad Rahmatullah, Dwiatmono, ,

Rizali Hadi, Supiyanto, Si Setit , M. Kasim,
Noor Amali, Maltmudah Hasanah,

Abshak

Pelaksanaan KuriL-ulum Berbasis Kompetensi (KBK) di perguman tinggi merupakan
implementasi da.i amanat Peratural Pemedntah No. 1712010, Pasal 97 menyatakan
bahwa kurikulum pe.gwuan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis
komp€tensi (KBK). Pemyataan ini menegaskan Kepmendiknas No. 232N 12000
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tioggj dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasisw4 serta No. 045/U/2002 tetrtarg Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
Pada kenyataannya di lapangan, implementasi KBK tidak bisa be.jalan secaE oplimal-
Ada beberapa kendala yang menjadi penyebabnya antara lain masih beragamnya
pemahahan tentang makna KBK sefia implementasinya dalam pembelajaran. Selain
itu masih terdapat sejumlah permasalahan altara lain masih terjadinya miss-match
antam kebutuhan pihak pengguna lulusan dengan kualifikasi kompetensi lulusan yang
berdampak terhadap tidak optimalnya serapan lulusan di dunia keda. Selain itu terdapat
permasalahan yang terkait kinoji sejumlah lulusa[ saat berkecimpung di dunia kerja
yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepuasan pengguna di lapangan.
Dalam kaitan dengan upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan PT di Indonesia,
Pemerintah telah menerbitkan Perprcs No- 8D012 l(,mang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia G.KNI) untuk menjadi acuan dalam penlusunan capaian
pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikaa secam nasional. Program Studi
Pendidikan Ekonomi FKIP Unlam Kegiatatr ini bertujuan untuk mensosialisasikan
Kurikulum Pendidikan Ekonomi Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) bagi para pemangku kepentingan serta pihak-pihak yang terkait dengan
keberadaan Plogmm Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unla1rl.

Kata Kunci : Kl(N l, Pendidikan Ekonomi

a



KATA PENGANTAR

Puji qukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat

dan karuniaNya, sehingga dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat dengan judul :,,

SOSIALISASI KURIKTILUM BERBASIS KKNI PRODI PEN'DIDIKAN EKONOMI" dAN

melaporkannya sesuai dengan waktu yang direncanakan. Pengabdian kepada masyarakat ni

me[jadi penting karena hasil yang diperoleh rhasukan unhrk menyusun profil lulsuan program

Studi Pendidikar Ekonomi FKIP IINLAM Banjarmasin. Kami menyadari bahwa dalam

penulisan laporan iri masih banyak kekurangarnya karena ketersediaan waktu yang begitu

pendek. Pada kesempatan ini kami menyarnpaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang

setinggi-tingginya kepada :

1. Direldur Pengabdian kepada masyarakatdan PengaMian kepada Masyarakat Direktoraj

Jendeml Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rektor Universitas

Larnbung Mangkurat yang telah memberi izin kepada kami untuk melakukan pengabdian

kepada masyarakatdan yang telah menyetujui peodanaan bagi terlaksananya pengabdian

kepada masyarakatmelalui Dam BOPTN Utiversitas Larnbung Mangkurat tahun 2012.

2. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakatuniversitas Lambung Mangkurat yang

memfasilitasi hubungan dengan pihak pigak ter*ait dalam pengabdian kepada masyarakatini.

3. Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat yang memberikan bantuan dan dukungan

segala fasilitas untuk lancarnya pengabdian kepada masyaEkalini.

4. Kepala dan guru-guu, atas kerjasarna dan bantuannya memberikan masukan urltuk
sempumanya Kurikulum Pendidikan Ekonomi FKIP UNLAM di masa mendatang..

Akhimya kami berharap semoga hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaar

dalam peningkatan mutu lulusan khususnla dan dunia pendidikan ekonomi pada umumnya-

Amin.

Banj armasin, Desember 2012

Tim Pelaksana
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BAB I

PENDAIIULUAN

A. Analisis Situasi

Pclaksana-an Krrrikrrhrm Rerhe<is Kompetensi (KBK) di pcrguruan tinggi merLrpakan

implementasi dari amanat Peraturan Pemedntah No. 1712010, pasal 97 menyatakan

bahrva kurikulum perSunran tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasls

kompctcnsi (KBK). Pcmyataar ini menega-skan Kepmendiknas No. 23241/2000

tentang Pcdoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan pcniiaian ilasil

Belajar Mahasiswa. serta No. 045ru/2002 rentang Kurikulum lnti pendidikan Tinggi.

Pada ken)-ataannya di lapangan, implemeltasi KBK tidal, bisa betjalan sccara optimal.

Ada beberapa kendaia yang menjadi penyebabnya antara lain masih beragamnva

pem,lhaman tcntang makna KBK scrta implementasinya dalam pembelajaran. Selain

itu m:Lsih tcrdapat sejum]ah pemrasalahan antara lain masih lerjadin_va iss match

antara kcbutuhan pihak pcngguna lulusar dengan kualifikasi koilpetensi lulusan yang

berdampak terhadap tidak optjmalnya serapan lulusan di dunia kerja. Selain itu

lerdapat permasalahan yarg terkait kinerja sejumlah lulusan saat berkccimpuog di

dunia kerja yang mengakibatkan rendalrnya tingkat kepuasan pengguna di lapangan.

Dalam kaitan dengan upaya mclakukan kualifikasi terhadap lulusan PT di Indonesia.

Pemedntah telah mcnerbitkan Perpres No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KI<NI) untuk menjadi acuan dalam penyusunan capaien

pcmbclajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional. pro$am Studi

Pcndidikan Ekonomi FKIP Iinlrm
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B. Nama Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pcngabdian dalam bentuk Sosialisasi Kurikulunr

Pendidikan Ekonomi Berbasis Kemngka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

C. ldentifikasi datl Pcrumusan Masalah

Masalah yang dir,rmuskan dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

"Bagaimana kerangka Kuriklum Pendidikan Ekonomi l'KlP Unlam yong Berhasis

Kerakgka Kualirtkasi Nasional Indonesia (KKYI)? "

D. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan unhrk mcnsosjalisasikan Kurikulum Pcndidikan Ekonomi

Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional lndonesia (KKNI) bagi para pemangku

kepentingan serta pihak-pihak yang terkait dengan kebcradaan Program Studi

Pendidikan Ekonomi FKIP Unltun.

It. Manlhat Kegiatan

Kegiatan id diharapkan memberikan manfaat dalam tersosialisasikannva KurikulLrn

Program Studi Pendidikan Ekonomi bagi pihak civitas akadcmika dan pengguna

khususnya sekolah-sckolah.

F. Srsaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi. Kcpala-Kepala

Sckolah dan guru-guru )ang mcmiliki .elevami dengan kebermanfaatan lulusa;r dari

Progran stuJi PendidiLan fkonomi.



BAB II

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyamkat ini dilakukau di Kampus Fallltas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Univeisitas Lambug Margl!.urat yang di selenggarakao pada

tanggal ...Oldober 2012 bertempat di ruang 19 Program Studi Pendidikan Ekonomi

FKIP UNLAM Banjamasin.

Pihak-pihak yaD g terlibat

Tabel .2.1. Tenaga Pelaksana Kegiatan

Tabel .2.2. Tenaga Pembantu Uusur Mahasiswa

No Tugas Yang
Diselesaikan

Unit Kerja

I Prof.Dr. Drvi Atmono., M.Pd,,M.Si KKNI FIflP UNLAM

Prof. Dr. Suratno., M.Pd KBK

No Nama I)osen . Prodi
rl,

tr'akultas

I Syarifuddin Baharsyah Pendidikan Ekonomi FKIP UNLAM

2 Nurma yati Pendidikan Ekonomi FKIP L]NLAM

3 Didi Hefriadi Pendidikan Ekonomi FKIP TTNLAM

4 Dedi Mulvadi Pendidikan trkotromi FKIP UITLAM



Tabel .2.3. Peserta Kegiatan

No Nama Institusi

l Dra. EUiani Dharmanat4 MM Pendidikan Ekonomi

2 Dra. Noor Amali MM Peudidikan Ekonomi

Dra. Luana NT, MM Pendidikan Ekonomi

4 Dra. Sri Setili., MM Pendidikan Ekonomi

5 Malmudah Hasanah, M.Pd Pendidikan Ekonomi

6 Drs- M.Kasim-, M.Si Pendidikan Ekoromi

7 Drs. Supriyanto., M.Pd Pendidikan Ekonomi

8 Drs. M. Yahya-, MS Pendidikan Ekonomi

9 Drs. H, Rizali Hadi., MM Pendidikan Ekonomi

10 Nunrmg Nurbaeti., S.Pd SMAN 2 Banjarmasin

i1 Akbmad Junaedi SMK NU Banjarmasin

12 M. Setiawandi SMAN 5 Baniarmasin

13 Arusliadi SMAN 7 Banjarmasin

14 Junaidah SMKN I Martapua

15 Masliara SMKN 1 Banjarmasin

16 Normiati SMKN 3 Banjamtasin

1',7 M.AbduI SMAN 3 Banjarmasin

18 Atmo Patria SMAN 2 Kandangan

19 Fitrivan i SMAN Simpur

ln Muliari SMAN Angkimng

21 M.Riza SMAN 1 Kandanpan

22 Masnurahmi SMAN 2 Kandangan

23 Yuniarti SMAN Gambut

24 Rahmah SMAN Sungai Tabnk

25 Rahmat SMAN 2 Amuntai

-
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Uraian kegiatan.

Kegiatan dilaksanakan melalui model semilar dan lokakarya, dcagan penvampaian

matcri yang dilakukan oleh Prof. Dr. Du.i Atmono.. M.Pd.. M.Si dan proi:Dr.

Suratno-- M.Pd

Uidian kegiatan mcl iputi:

I . Penyampaian Mate tentang Kerangka Kuaiifikasi Nasional Indoncsia

(KI(Nl) oleh Prot Dr. Dwi Atmono., M.Pd., M.Si

2. Rancangan Kurikulum Pendidikan Ekonomi Be.basis KKNI oleh proi Dr.

Suratno., M.Pd.

I



BA-BItr

EASIL DAI{ PEMBAIIASAN

A. Hasil Pcngabdiar

1. Pen!'ampaian Matcri bahan

Sccara garis bcsar materi Kerangka Kuaiifikasi Nasional lndoncsia (KKNI)

adalah kerangka penjenjangan k.ralifikasi kompetensi yang dapat

men_vandingkan, menyetaralian- dan mengintegrasikan antara bidang pendidikait

dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian

pengakuan kompetensi kerja sesuai dcngan s-lruknu pekerjaan di berbagai scktor.

KKNI dibargun di atas fondasi kualitas sumberdaya manusia Indoncsia )ang:

a. Bertaqua kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan

fugasnva.

c. Bcrperan scbagai .r'arga Negara yang bangga dan cinta tanah air scrta

mcndukun g pcrdamaian dunia.

d. Manlpu bekcrja sama dan memilikj kepekaan sosial dan kepedulian yang

tinggi terhadap mas),arakat dan lingkungtumya.

e. Menghargai keanckaragamar budaya, pandaogan. kepercavaan. dan aganra

sena pcndapartemuan original orang lain.

I Mcnjuniung tinggi penegakan hukum serta mcmiliki semangat untuk

mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

6



I(]<NI tcrdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dengan Kualifikasi

1 (satu) sebagai kualifikasi terendah sampai dengan Kualifikzr-si 9 (sembilan)

sebagai kualifikasi terlinggi. Penguasaan jenjang kualifikasi paLta KKNI

dibuktikan dengan dokumen pemyataan yang diterbitkan oleh institusi yang

benvenang.

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian

pembelajaran pada pcndidika[ fo nal, non lbrmal, informal, pelalihan dan

pengalanraD kerja. Keseiaraan -icnjarrg kuaiifiir:rsi prda KI(NI dengar jcnjang

pendidikan formal, merupakan kualifikasi minimum pada setiap jeniang

pendidikan I'ormal. Kcsctarazn jonjatg kualifikasi pada KKNI dengan icnjan!

pendidikan nonformal, informal. pelatihan, pengalaman merupalan kualifikasi

minimum dan dapat tumpang suh antar jenjang. penaoaan sctiap jenjang pada

ienjang pcndidikan nonfonnal, informal, pelatihan, pengalaman disesuaikan

dengan penamaan yang berlaku di masing-masing sektor atau bidanq usaha_

Kualifikasi _varg diperoleh melalui pendidikan nonfonnal, informal, pelatihan,

alau pengalaman kerja yang setara dengan jerjang kualifikasi terrentu pada

KKNI dapat diakui setara dengan kualifikasi capaian pcmbelajaran yang

dipcroleh melalui pe[didikan forma] melalui skcma ppl_. Kualifikasi yang

diperoleh meJalui pendidikan formal yang setara dengan jenjang kualifikasi

1eflen1u pada KKNI dapat diakui melalui skema PKI.

Pcngcmbangan skcma PPI- dan PKT sebagaimana dimaksud diarur bcrsama

oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketcnagakeiaan

dan Mcnteri 1,ang mcnangani umsan pemeriltahan di bidang pendidikan.

Pengakuan dan penl,etaraan kualifikasi pada KKNI dcngan kcrangka

kualilikasi negara lain atau sebaliknya, baik secara bilateral maupun
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multilateral dilakukan melaiui skema Kerjasama Saling pengakunn. Skema

Kcrjasama Saling Pengakuan sebagaimana dimalsud diatur oleh Mcnreri yang

menangani urusan pcmerintahan di bidang ketenagakedaan, setclah

berkoordinasi dcngan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di birlanp.

pendidikan dan M€nteri yang membidangi sekot. sub sektor. alau bidano

profcsi terkait.

Penerapan KKNI pada setiao sektor. sub sektor. atau bidang profesi

disesuaikan dengan karakle stik sektor atau bidang profesi yang bersangkutan.

Penerapan KKNI pada setiap sektor, sub sektor, atau bidang profcsi

sebagaimiura dimaksud ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang

membidangi sellor atau bidang profesi yaltg bcrsangkutan sesuai dcngan

kcwenangaruya.

Penerapan KI$ sebagai acuan pembelajaran melalui pendidikan formal.

nonfomal- d:ur informal diatur oleh Menteri yang menangani urusan

pemerintahan di bidang pendidikan. penerapan KKNI sebagai acuan

pembelajaran melalui pelatihan kcrja dan pengalaman kcrja lebih lanjut diatur

oleh Menteri yang menangani uusan penerintahan di biclang ketenagakeriaan_

Penerapan KJ(NI sebagai acuan untuk seitiiikasi kompetcnsi kerja diatur lebih

lanjut oleh Badan Nilsional Scrtifikasi profesi atau lembaga otoritas laitr

bcrdasarkan peaturan perundang-urrdangan_ penerapan KKNI scbagai acuan

untuk pengembangan sistem karier dan atau sisten renunerasi di tempat kcrja.

diatur lebih laniut oleh instansi/lembag, perusahaan tempat tenaga kcrja

bckerja.

Penjaminan mutu k-ualilikasi pada KI(NI dilakukan melalui validasi dao/atau

kaii ulang kualifikasi pada KKNI. Validasi kualifikasi pada KKNI



I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiidasarkan atas kesesuaian, kctelusuran_

dan kcmudahan penempannya. Kaji ulang L-ualifikasi pada I(KNI dilakukan

paling scdikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. .l.ata 
cara penjaminan mutu

kualifiIasi pada KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) da11a_vat (3) diatur.

lcbih lanjur oleh kemente an yalg membidangi scktor yang bersarlskutan.

2. Diskusi

Kurikulum pendidikan ekonomi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI), merupakan yang mengacu pada peraturan presiden Nornor

18 khun 2012 dan Undang Undang pendidilan .t.inggi 
Nomor i 2 rahur 2012.

Berdasarkan acuan di atas. ada beberapa langkah dalam pen),usunao kurikuium

raitu rnenjabarkan capaian pembelajaran yang mengacy pada Capaian

Pembeiajaran Universitas (univefiit' Lear ing Outcomes) ,\,angemnacu pada

Visi dan Misi Universitas dan fakultas. lanlah berikut nye amenentukan profil

lnlusan, perumusan capaian pembelajaran program sfudi Qtrogranr [earnng

oulcomes) , penrmusan capaian pembelajaran mata kuliah {course ieatnng

outcomes), yatg dijelaskan melalui konsep-konsep kunci dan kata kunci.

Brberapr hc.il di.kusi :

a. Masliana (Guru SMKN I Banjarmasin): ', ppl- tidak menguasai

pengelolaan kelas, kurikuium/mata kuliah kasus discsuaikan dengun

kebutuhan di sekolah, dan ma.lrasiswa ppl- di SMK harus menguasai

program akuntiinsi ".

b. M. Abduh (Guru SMAN 3 Ba4jarmasin):,, Mata kuliah ppl- II hendakaya

tidak bcrbarengan dengan mata kuliah iainnya lainnya- kecuali perkuliaian

dilaksanakan pada sore hari. Mahasiswa ppl- II banyak tidak menguasai
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stategi.modcl dan mctode pcmbelajaran_ Kalau bisa mahasisBa scbelum

terjrm ke lapangan dimantapkan terlebih dahulu mata kuliah yans

berhubungan dengan strategi, model dan metodc pembela.jaran. N,lateri

pcmbelajaran Bursa efek perlu dikembanhkan dengan membentuk para

alumni dar mahasiswa yan masih kutiah hendalinya emmbenlul semacam

bursa cfek. Karena mata pelaja.an, amteri bursa efek hanya teori, setiangkan

mahasiswa n),a tidak diperkenalkan denga:r bursa el'ek.',.

Junaidah (Guru SMKN 1 Martapura):'. unhrk kajain bidang manajcmen

pcrkantoran mata kuliah petuograman komputer tidak perlu. karena di

SMK masuk kompctensi kcahtian RpL (TI). pada spektmm Keahlian

Adminsihasi perkantoran vanga da adalah mengopemsikan aplikasi

pemagkat lunak. mengoperasikan aplikasi presentasi, oflice dan intcmet.

Kesekretarisan, tidak diperlulan iagi setelah spekrrum 2009. pen],ajian

silabus hendaknya srdah memuat pendidikan bcrkaralter dan pcndidikan

anti korupsi, karena talun 2013 semua sekolah wajib mcmuat kurikulum

yang berkarakter dan RPP yang bermuatafl EEK (Eksp]orasi. Elaborasi dan

Konfirmasi)".

-Arusliadi (Guru SNIAN 7 Banjarmasin):"Bckal mahasiswa dan bagi guru

ekonon'ri di SM perlu penajaman matei-materi antara lain Ekonomctrika.

perdagangan internasional, pasar modal dan penclitian Tindakan Kelas

(In'K)".

Nunung Nurbacii )Guru SMAN 2 Banjarmasin): ,, Guru guru SN{Aperlu

:rf:urya komuniaksi dengan pihak pendidikan ckonomi, tetuLma tambahan

\\'awasan tcntang matcri ekonomi yang akan diajarkan. matcd vang perlu
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ada peningkalan pemahamana adalai : pasar moda], matemxtika ekonomi-

ckonomi miko dan mako, serta perdagangan intemasional .

Junaedi (Guru SMK NLI Banjarmasin):"Kepada prodi pendidikan ekonorni

FKIP diharapkan alebih memlerbanyaL latihan bagi mahasiswanya agar

dalam prakik PPL di lapangan sudah siap pakai,berkompetensi, karena di

lapangan banyak pescrta PPL yang memilih bahan yang diajarkan di SM^

yang mudah-mudai saja. Untuk peserta PPL di SMK NU belum ada sampai

sekarang- Diharapkan ke dcpannya ada peserla PPL yang mau pmitik di

SMK NL Banjaroasin.

Irwandi (Guru SMK Swadaya Banjarmasin):" pcrtcmuan-pertemuan scperti

ini berlanjut untuk penyamaan persepsi prodi pendidikan ekonomi densan

guruguru SMK dan SMA".

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil hasil diskusi tersebut di atas, bahwa dalam penentuan mata

kuliah dalam menlrsun kurikuhrm baru perlu memperhatikan profil lulusan yang akan

digunakan oleh stakeholders.

Prolil Lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilalmkan oleh lulusan

program studi di masyarakat/dunia kerja" Itofil ini adalah outcome pendidikan yang

akan dituju. Prolil lulusan adalah jawaban atas pertanyaan: lulusan sepcrti apa yang

akan dihasilkan oleh program studi setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian

pendidikainya (o tcomes)- Atat (Setelah lulw narrli, akan menjadi dpa saja lulasan

prugrum stadi ini?" Profil ii bisa saja merupakafl profesi tertentu misal dokter,

pengacal4 apoteker, dan lalrlrlya, tetapi j ga bisa sebuah peran tertenta seperti

ma ajer, pendidilq peneliti, atau juga sebuah peran yang lebih umum yatrg sangat



1)

Jihuruhken didalam ban]ak kondisi dan situasi ker.ja scperti komunikator. krearor.

f.mimpin. dan sebagainya.

Rumusaa profil disarankan menuliskan peran professional dan scra[gkaintr

kompetensi (learning outcomes) yang harus dimiliki lulusan unnrk mcnjalanta,r

lieran lersebut secan profcssional, akuntabel, dan berall ak mulia, memiliki

pengetahuan, keterampilan. kemandirian, dan sikap untuk menemukan,

mengcmbangkan, scfla menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yrmg bemariaal bagi

kemanusiaan. (PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayzt (4).

I'rofil lulusal mcngacu pada crLpaian pembelajaran universitas. agar ierbentuk

kcsinambungan proses untuk mencapai visi dan misi uiriversitas. Namun kekhasan

lulusai progmm studi menjadi bagian penting untuk menunjukkan keunggulan

kompctitif (colxpelirive ad|dntage) dai, setiap progam studi.

Mcnurut Competences in Educatiol and Recognition Project (CoRe) Nuffic/

'I'I-NING Association (2010) dinyatakan bahwa:

'lhe Degree Pr(tile is dra\rn up by a group of informed per.rons, itlcluding slof

members, adminislralors ahd studefits ' representatives ofthe programme described.

The Degree Profle should be rery co cise tud iI keeds to be tert- clear, whiclt

tueafis that each vord counts, and sho d be careJully considered- The degree

proJile is mdde up o;f seven enties including a general entry and the.following strb-

. Charucteristics

. Employability & Jiurther edtcation

. Education style

- Progrdmme competences

. List ofProgromme Learnitlg Outcomes
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Contoh:

Profil lulusan program studi ini adalah metrjadi pendidik. komunikator, dan

pemimpin yang memiliki keahlian betdaptasi (.adaptive e.xper"t). dan memiliki

kemampnanezp/oynb ilily skill dan fianslerability skill.

Setelah mcnctapkan profil lulusan program studi sebagai o?r/c.rr7e pendidikan,

maf,a langkah selanjutnya adalah menentukan kompetensi apa saja yang harus

dimiliki oleh lulusan program studi sebagai ollqul pembelajarannya. Untuk

mcnctapkan kompetensi lulusan- dapat dilatukan dengan mcniawab pertarl)dnr:

"Untak menjadi prafil (....,..yanq ditetapkan) lulusan horus mnrnpu melakaka

apa saja?" Pe anyaan ini diulang uotuk setiap lrofil, sehingga diperolch daliar

kompetcnsi lulusal dengan lengkap.

Capaian pembelajaran program studi merupak,m jabaran lengktp profil

1lr1usan yang berkenaaD dengan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mahasis$a

se(elah lulus program studi tertentu di pcrguruan tinggi.

Leaming Outcomes (Capaian Pembelajaran) sedikitnya terdiri dari dua jenis

kalimat yang meryatu, yaitu kata kerja (verb) yang memrnjukkan tingkat kognitif

(yang menunjukkan tingkat pengetahuan yang harus dikuasai) dan atau psikomotorik

(ketrampila[ yang harus ditunjukkan), dar' content knowledge ata! kata benda

(noun) yang menunjukkan tingkatan pengetahuan, yakni falda, konsep, proscdunl

dan metakognitif yang dilandasi oleh sikap (afektil) yang tepat dalam melakukan

pekedaan.

Program l,earning Oulcomes is an e.xpression contuined i,ithin a ?rogramme

speci.fication of ehut d typicdl leatner will hrwe achieved at the end of the

progrdmme. Programme oltcomes are related to the qualiJication level and vill

reldte to the sum oJ lhe experience of learners on a pdrticliar progrumme. (I'LO
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dldldh.\ebudh penryataan yong mengandung spesifLasi progrurn yanK nemiliki

il'khasan berkenaan dengan apa yang harut dica?ai oleh nahasisu,.t pada akhi.

pro.qram. (:apaian (pembelajeran) program sludi tcrhubung dcngLtn jenjang

LualiJikasi dan sejumlih pengalaman mahqsisv,a nhtk ?encapaion kompetensi-

pdda progrum tertenht).

Capaian pembeiajaran progmm studi dirumuskan berdasarkan hasjl tracer

.rl//.i, (studi pelacakan) dan analisis kebutultan dunia keda ],ang terkait dcngan

kompetensi yang dibangun. serta jenjang kualifikasi yang tliacu dari Kerangka

h ualifiksi \c.ional Indone.ir (KJ(\i).

DcDgan mcmperhatikan dcskiptor padajenjang 5, 6, 7, g, dan 9 berikut, dapat

ditemukcnali tingkat kualifikasi dan kompetcnsi vang dibutuhkan lulusan prograrrr

studi sesuai dengan stmtanya.

Program Sarjana =.Ienjang Kualifikasi 6

l) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaall<an ilmu

pengetalruan, teknologi, dalratau seni pada bidangnya dalaol penyelesaia[

masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

(Knowledge-Skills) Kemampuan bklang kerja

Menguasai kon,\ep teorit[s bidang pengetahuan tertentu sccara mum (1dn

konsep teoritis bagian khusus dalam bidarg pelgetahuan tersebut secara

me nddl am, serta mempu memformulasikanpenyclesaian masalalr proredurzrl.

(Knou,ledge-Skills) - Pengetahuan yang dikusasi

l\4ampu mcngambil keputusan yang tepat berdasarkarr analisisinformasi dan

data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai altematif

solus; secara mandiri dan kelompok. (Kiloylc.lge,Skills. Attitude)

Kenampuan manajerial

2)

3)



4) Bertarggung iawab pada pekerjaan sendiri darl dapat dibcri tanggung jawah

atas pencapaian hasil kcrja organisasi. (Attitude) Kemampudn manaieridl

Analisis:

Kata keda yang hanrs dituliskan pada perumusan capaial pembelajarnn

program studj (Progam I-eaming Oulcomes) dimulai dari mengaplikasikan (C3)

hingga memfonnulasikan (C6). Sedangkan ranah pcngctahuan yang dikembangkan

mencapai pcngetahuan prosedural dan netakognitif.

Penguasaan pengctahuan teoritis yang didasarkar pengetahuan yang mendalam

pada bidang ilmu masinu-masing. nampaknya mcngharuskan kita unluk menetapkan

lebih dahulu body oJ knowledge dari program studi akan secara epistemologis,

ontologis dan aksiologis. Dengan demikian kedaiaman dan keluur-s:ur pengetahuan

yang diberika[ uotukjeniang 6 ini dapat ditempatkan pada proporsinya dengan tepat.

Tekanan pada kedapatmampuan mcnyclesaikan masalah yang didasarkan pada

analisis inJbrmasi dan data melalui peldckatan kuantitatif dan atau kualitatif

tercantum pada alinea ke 3. Tetapi tidak terlihat pcndekatar disiplin yang

disarankan
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BAB IV

KtrSIMPI-ILAN DAN SARAN

Kesirnpulan

Sosialisasi Kurikulum Pendidikan Ekonomi Berbasis Kerangka Kualihkasi

Nasional Indonesia (KKNI) sangat diperlukan bagi para pemangku kepenlingan

serta pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan Program Studi Pcndidikan

Flkonomi FKIP llnlam. Hal ini agar terialin komunikasi antara kepenting:rn LPlK

sebagai pcnghasil tenaga gtrru dengan sekolah sebagai pemakai tenaga guru.

Komunikasi yang dilakukan meliputi kuril:ulum, pelaksanaan program pcngalaman

lapangan, serta infonnasi baru mengenai perkembimgan pernbelajaran.

B. Saran-saran

Perlu dikembangkan sinergi hubungan antara LPIK dengan sekolah sebagai

wahana membangui keseimbangan untuk kemajuam bcrsaam dalam bentuk kerja

implemcntasi dalam bentuk pengabdian kepada masyaukat dan fasilitasi sumbcr

daya manusja untuk pendidikan.


