
Lampiran SM UB 

(1) Rumusan Capaian Pembelajaran minimal aspek keterampilan kerja 

umum untuk lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi adalah 

sebagai berikut. Lulusan pendidikan akademik pada: 

a. Program Diploma Tiga: 

1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode 

yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku 

dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja 

dengan mutu dan kuantitas terukur. 

2. Menguasai konsep teoritis bidang yang pengetahuan tertentu 

secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian 

masalah bersifat prosedur. 

3. Mampu mengelola dan bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri 

dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok. 

4. Bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, 

baik yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin, sesuai dengan 

persyaratan kerja dan standar mutu; 

5. Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks sesuai 

dengan bidang keahlian terapannya, berdasarkan pemikiran logis 

dan inovatif, secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun 

tanggung jawab pekerjaannya; 

6. Menyusun laporan atas hasil atau proses kerja dengan akurat dan 

sahih, dan mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada 

masyarakat pengguna; 

7. Memberikan arahan dan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan 

yang berada di bawah  tanggungjawabnya dalam  konteks 

penyelesaian pekerjaan tertentu yang ditugaskan; 

8. Mengevaluasi diri, mengelola pembelajaran diri sendiri. 

b. Program Sarjana/ Diploma Empat: 

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam 

penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi 

yang dihadapi. 

2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara 

umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 

pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu 

memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 
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3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis 

informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam 

memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan berkelompok. 

4. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 

tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 

5. Menerapkan  ilmu  pengetahuan  dan/atau  teknologi  di  bidang 

keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran  

logis, kritis, sistematis, dan inovatif; 

6. Mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya 

berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya 

desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda 

rancangan baku, yang disusun dalam bentukskripsi atau laporan 

tugas akhir; 

7. Mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/seni, yang 

memenuhi syarat   tata  tulis  ilmiah, dan dapat diakses oleh 

masyarakat akademik; 

8. Menyusun  dan  mengkomunikasikan  ide  dan  informasi  bidang 

keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada 

masyarakat akademik; 

9. Mengambil  keputusan  secara  tepat  berdasarkan  analisis  dalam 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawabnya; 

10. Mengelola pembelajaran diri sendiri; 

11. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan 

pembimbing,  kolega,  sejawat  baik  di  dalam  maupun  di  luar 

lembaganya. 

c. Program Profesi mampu : 

1. Merencanakan dan mengelola sumberdaya dibawah tanggung 

jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan 

memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah 

pengembangan strategis organisasi. 

2. Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di 

dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. 

3. Melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan 

akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang 

berada di bawah tanggungjawab bidang keahliannya. 

4. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi dibidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian 

ilmiah berdasarkan pemikiran  logis, kritis, sistematis, dan kreatif; 
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5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang 

keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau menghasilkan karya 

desain/seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah 

desain/seni, yang disusun dalam bentuk tesis; 

6. Mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal 

ilmiah yang terakreditasi; 

7. Menyusun dan mengkomunikasikan ide dan argument yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui 

berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama masyarakat 

akademik; 

8. Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan 

menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan 

penelitian lanjutan; 

9. Meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri; 

10. Mengembangkan  dan  memelihara  jaringan  kerja  dengan  

kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang 

lebih luas; 

11. Melaksanakan penelitian bidang keilmuannya berbasis peta 

penelitian, dengan pendekatan inter atau multi disipliner, baik 

secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain; 

12. Mengidentifikasi bidang keilmuan obyek penelitiannya dan 

memposisikan ke dalam suatu peta penelitian. 

d. Program magister/spesialis mampu: 

1. Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam 

bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, 

hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. 

2. Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni 

didalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau 

multidisipliner. 

3. Mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan 

nasional maupun internasional. 

4. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian 

ilmiah berdasarkan pemikiran logis, krisis, sistematis, dan kreatif; 

5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang 

keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau menghasilkan karya 

desain/seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah 

desain/seni, yang disusun dalam bentuk tesis; 
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6. Menuliskan hasil penelitian bidang keilmuannya dalam bentuk 

artikel yang dapat dimuat pada terbitan berkala ilmiah nasional 

(terbitan berkala ilmiah terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah 

yang memenuhi syarat-syarat untuk diakreditasi), prosiding 

seminar internasional, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf 

internasional; 

7. Menyusun dan mengkomunikasikan ide dan argumen yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etia akademik, melalui 

berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama masyarakat 

akademik; 

8. Mengelola (mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, 

mengamankan, dan menemukan kembali) data hasil penelitian 

untuk keperluan penelitian lanjutan; 

9. Meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri; 

10. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan 

pembimbingan, kolega sejawat di dalam lembaga dan komunitas 

penelitian yang lebih luas; 

11. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan obyek penelitiannya dan 

memposisikan ke dalam suatu peta penelitian. 

e. Program doktor mampu : 

1. Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di 

dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui 

riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. 

2. Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di 

dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau 

transdisipliner. 

3. Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan 

pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan 

kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan 

nasional maupun internasional. 

4. Menemukan dan memberikan kontribusi pada pengembangan 

serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang 

keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan 

pemikiran logis kritis, sistematis, kreatif, dan arif; 

5. Menemukan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah dengan 

pendekatan inter, multi atau transdisipliner, yang disusun dalam 

bentuk disertasi; 
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6. Menuliskan hasil penelitian di bidang keilmuannya dalam bentuk 

artikel yang dapat dimulai pada terbitan berkala ilmiah bertaraf 

internasional; 

7. Menyusun dan mengkomunikasikan pandangan kritis, argumen, 

dan solusi terhadap masalah/isu mutakhir di dalam masyarakat 

secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media 

kepada masyarakat; 

8. Menyusun peta jalan penelitiann bidang keilmuannya melalui 

kajian krisis atas fakta, konsep, prinsip, dan teori; 

9. Mengembangkan penelitian bidang keilmuannya yang bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta 

peningkatan kemaslahatan manusia dengan berbasis peta jalan 

penelitian, melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner, 

secara mandiri atau bekerjasama dengan lembaga lain; 

10. Memimpin suatu tim kerja atau tim penelitian pada bidang 

keahlian/keilmuannya; 

11. Mengelola (mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, 

mengamankan, dan menemukan kembali) data hasil penelitian 

untuk keperluan penelitian lanjutan atau penelitian lain; 

12. Meningkatkan mutu sumber daya untuk mengembangkan 

program strategis organisasi; 

13. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas 

penelitian yang lebih luas; 

14. Meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang 

berada di bawah tanggungjawabnya. 

f. Program subspesialis mampu: 

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni 

baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya 

melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan 

teruji. 

2. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni 

di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau 

transdisipliner. 

3. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan 

pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan 

kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan 

nasional maupun internasional. 
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4. Bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan 

yang spesifik dan kompleks, dan memiliki kompetensi kerja yang 

setara dengan standar kompetensi profesi tersebut yang berlaku 

secara internasional; 

5. Membuat keputusan yang independen   dalam   menjalankan 

pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif; 

6. Menyusun laporan hasil studi setara disertasi yang hasilnya 

disusun dalam bentuk artikel yang dapat dimuat pada terbitan 

berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah yang 

memenuhi syarat-syarat untuk diakreditasi, atau prosiding 

seminar internasional, atau terbitan berkala ilmiah internasional, 

atau menghasilkan karya desain spesifik beserta deskripsinya 

berdasarkan metode atau kaidah rancangan dan kode etik profesi 

yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau 

internasional; 

7. Melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan 

keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya 

baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya; 

8. Mengkomunikasikan hasilkajian,kritik, apresiasi, argumen, atau 

karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan 

kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui 

berbagai bentuk media; 

9. Meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program 

strategis organisasi; 

10. Meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus 

melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan 

mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat 

nasional, regional, dan internasional; 

11. Berkontribusi   dalam   evaluasi   atau   pengembangan   kebijakan 

nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau 

pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; 

12. Bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai 

dengan kode etik profesinya; 

13. Memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada 

bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang 

profesinya; 
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14. Bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak 

sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks 

yang terkait dengan bidang profesinya; 

15. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan 

masyarakat profesi dan kliennya; 

16. Meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang 

berada di bawah tanggung jawabnya; 

17. Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan 

menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan 

pengembangan hasil kerja profesinya. 

(2) Beban pembelajaran suatu program studi pada jenis pendidikan 

akademik, vokasi, dan profesi dinyatakan dalam besaran sks, sebagai 

berikut: 

a. Program studi pada jenis pendidikan akademik  

1. Jumlah sks pada program sarjana paling sedikit 144 (seratus 

empat puluh empat) sks bagi lulusan pendidikan menengah atas, 

yang meliputi: 

a. Mata kuliah wajib umum paling sedikit 8 (delapan) sks; 

b. Mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan 

paling sedikit 136 (seratus dua puluh enam) sks, termasuk 

skripsi/tugas akhir/karya seni/bentuk lain yang setara 6 

(enam) sks. 

c. Mata kuliah muatan universitas berupa: 

No. Uraian Jumlah minimum 

1.  

Skripsi/tugas akhir/karya 

seni/bentuk lain yang 

setara 

6 sks 

2.  Praktek Kerja Lapangan 3 sks 

3.  Kewirausahaan 3 sks 

4.  Bahasa Inggris 2 sks 

5.  Kompetensi Bahasa Inggris 

Min 450 (TOEIC) 

Min 400 (TOEFL)  

Renstra  UBToefl 500 

6.  Kompetensi TIK Min 1 Program (Modul) 

2. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari 

atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 

(delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam 
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per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 

20 (dua puluh) sks per semester. 

3. Jumlah sks pada program magister paling sedikit 72 (tujuh puluh 

dua) sks bagi lulusan sebidang dari program sarjana atau yang 

setara, yang meliputi mata kuliah wajib program studi dan mata 

kuliah  pilihan, termasuk tesis/karya seni/bentuk lain yang setara 

4. Jumlah sks pada program doktor by course paling sedikit  72 

(tujuh puluh dua) sks bagi lulusan sebidang dari program 

magister atau yang setara, yang meliputi sejumlah mata kuliah 

pilihan tingkat lanjut termasuk disertasi/karya seni/bentuk lain 

yang setara. 

5. Jumlah sks pada program doktor by research paling sedikit  72 

(tujuh puluh dua) sks bagi lulusan sebidang dari program 

magister atau yang setara dengan total bobot disertasi/karya 

seni/bentuk lain yang setara. 

b. Program studi pada jenis pendidikan profesi: 

1. Jumlah sks pada program profesi paling sedikit 36 (tiga puluh 

enam) sks bagi lulusan sebidang dari program sarjana atau yang 

setara, yang meliputi sejumlah mata kuliah wajib program studi 

dan mata kuliah pilihan dan/atau kegiatan untuk membentuk 

keahlian spesifik sesuai aturan masing-masing asosiasi profesi; 

2. Jumlah sks pada program spesialis (Sp1) paling sedikit 72 (tujuh 

puluh dua) sks bagi lulusan sebidang dari program profesi atau 

yang setara, yang meliputi sejumlah mata kuliah wajib program 

studi dan mata kuliah pilihan dan/atau kegiatan untuk 

membentuk keahlian yang spesifik; 

3. Jumlah sks pada program sub spesialis (Sp2) paling sedikit 72 

(tujuh puluh dua) sks bagi lulusan sebidang dari program 

spesialis atau yang setara, yang meliputi sejumlah mata kuliah 

wajib program studi dan mata kuliah pilihan dan/atau kegiatan 

untuk membentuk keahlian yang spesifik 

c. Program studi pada jenis pendidikan vokasi: 

1. Program  studi  pada  program  diploma  tiga  paling  sedikit  108 

(seratus delapan) sks bagi lulusan pendidikan menengah atas, 

yang meliputi: 

a) Mata kuliah wajib umum sejumlah 8 (delapan) sks; 

dan 

b) Mata kuliah wajib program studi dan matakuliah pilihan 

keahlian paling sedikit 100 (seratus) sks; 
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2. Program studi pada program diploma empat paling sedikit 144 

(seratus empat  puluh  empat)  sks  bagi  lulusan  pendidikan 

menengah atas, yang meliputi: 

a) Mata kuliah wajib umum sejumlah 8 (delapan) sks; 

dan 

b) Matakuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan 

keahlian paling sedikit 136 (seratus tiga puluh enam) sks; 

3. Program studi pada program magister terapan paling sedikit 72 

(tujuh puluh dua) sks bagi lulusan sebidang dari program diploma 

empat atau  yang  setara,  yang  meliputi  mata  kuliah  wajib  

program  studi dan mata kuliah terapan pilihan  termasuk 

tesis/karya desain/seni/bentuk lain yang setara; 

4. Program studi pada program doktor terapan paling sedikit 72 

(tujuh puluh dua) sks bagi lulusan sebidang dari program 

magister terapan atau yang setara, yang meliputi sejumlah mata 

kuliah wajib program studi dan mata kuliah terapan pilihan 

tingkat lanjut, termasuk penelitian untuk menghasilkan 

disertasi/karya desain/seni/bentuk lain. 

(3) Selain wajib menyelesaikan beban pembelajaran sebagaimana dimaksud  

pada  ayat  (1),  untuk  dinyatakan  lulus  dari  suatu  program studi: 

a. Mahasiswa program sarjana wajib menulis 1 (satu) artikel dari hasil 

penelitian skripsi/karya desain/seni/bentuk lain yang setara yang 

diunggah dalam laman perguruan tinggi yang bersangkutan atau 

jurnal lain. 

b. Mahasiswa program magister wajib menulis 1 (satu) artikel dari hasil 

penelitian tesis/karya desain/seni/bentuk lain yang setara dalam 

terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi, dan mendapat 

pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang 

setara; 

c. Mahasiswa program doktor wajib menulis 2 (dua) artikel dari hasil 

penelitian disertasi/karya desain/seni/bentuk lain dan sudah 

diterima untuk diterbitkan dalam satu terbitan berkala ilmiah 

nasional terakreditasi dan satu terbitan ilmiah internasional 

terindeks atau 2 (dua) terbitan internasional terindeks. 

 


