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A. LATAR BELAKANG 
Pengembangan kurikulum di lingkungan Pendidikan Tinggi 

(PT), khususnya Universitas Negeri Malang (UM),  harus 
dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif. Hal ini 
menuntut adanya kajian dari sisi yuridis, akademis, dan filosofis. 
Kajian ini diperlukan untuk mengembangkan kurikulum yang 
komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna 
lulusan.

Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum mencakup prinsip 
dan prosedur yang berkenaan dengan  perencanaan, penyajian 
(delivery), manajemen, dan evaluasi dari segenap  proses belajar-
mengajar (Richards, 2001). Dalam Permendiknas No. 323/U/2000 
Bab I, Pasal 1 butir (6) kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan 
sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 
maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan 
penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan belajar-mengajar di perguruanm tinggi. Oleh karena itu, 
dari sisi komponen, secara umum kurikulum merujuk kepada 
program pendidikan yang mencakup (a) tujuan suatu program 
pendidikan, (b) isi program, (c) pengalaman belajar yang diperlukan 
guna mencapai tujuan tersebut, dan (d) sarana  atau alat untuk 
menilai apakah tujuan yang dicanangkan tersebut tercapai atau 
tidak. 

Kurikulum di UM didasarkan pada upaya pencapaian 
tujuan UM sebagai The Learning University adalah agar: 
(1) UM tumbuh menjadi organisasi belajar (learning 
organization) untuk meningkatkan sistem dan layanan agar 
dapat memberikan layanan kepada masyarakat internal dan 
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eksternal kampus dengan jaminan kualitas yang memadai; (2) 
masyarakat kampus UM selalu dalam nuansa belajar dan saling 
membelajarkan, baik di kalangan pimpinan lembaga, dosen, 
mahasiswa, tenaga administrasi, teknisi dan tenaga fungsional 
akademik lainnya; (3) lulusan terpelajar, artinya bahwa lulusan 
UM memiliki keterampilan akademik, keterampilan teknikal, 
dan sikap akademik dan profesional yang memadai untuk 
memasuki peran sosial di masyarakat sebagai lulusan UM yang 
terpelajar.

Pengembangan kurikulum UM menjadi kurikulum yang tidak 
hanya menggunakan pendekatan kompetensi (KKNI dan Pedoman 
Kurikulum Dikti) namun dilengkapi dengan pendekatan kapabilitas 
dan pendekatan komprehensif (transdisipliner). Pendekatan 
kapabilitas sebagai penyempurnaan pendekatan kompetensi yang 
tidak hanya mendrive  mahasiswa untuk keahlian tertentu, namun 
memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan 
kapabilitasnya, sehingga menjadi pribadi yang mampu beradaptasi 
dalam berbagai perubahan. Sedangkan pendekatan komprehensif 
(transdisipliner) merupakan pendekatan dalam manajemen 
kurikulum, yang memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk 
memprogram matakuliah sesuai dengan kapabilitas pribadi masing-
nasing. Hal ini memungkinkan mahasiswa mengambil matakuliah 
lintas prodi dan fakultas, dalam rangka mengembangkan keutuhan 
kapabilitasnya. Hal ini dilakukan dalam kerangka revitalisasi LPTK. 

 Refitalisasi LPTK, mencakup aspek kelembagaan, 
kurikulum dan proses sistem pembelajaran, rekrutmen calon 
mahasiswa, penguatan kapasitas sumber daya manusia, 
penguatan infrastruktur, sistem penjamin mutu LPTK dan 
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sekolah laboratorium. Selain terkait dengan upaya revitalisasi, 
pengembangan kurikulum ini juga dalam kerangka menyiapkan 
fenomena kecenderungan pembelajaran pada saat ini. Dimana 
siswa yang berusia di bawah 20 tahun (dalam literatur dikenal 
sebagai generasi Z) memiliki preferensi untuk belajar sama 
sekali berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih 
membutuhkan layanan pendidikan sesuai dengan dinamika 
kehidupan saat ini. Mereka dikenal sebagai generasi yang 
memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, seperti karya-karya 
kolaboratif, imajinatif, kreatif dan inovatif, terbuka, dan task-
switching (multitasking).

Program inovasi pembelajaran ditujukan untuk 
pengembangan sistem pendidikan dan pembelajaran berbasis 
kehidupan, pembelajaran berbasis lingkungan dunia nyata,  
pengembangan lingkungan belajar virtual, peningkatan sumber 
belajar, peningkatan kapasitas dan produktivitas ilmiah-
publikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam 
pelaksanaan paradigma pendidikan, peningkatan kapasitas 
penjaminan mutu pendidikan, dan peningkatan kapasitas dan 
infrastruktur teknologi informasi.

Berdasarkan kekuatan sejarah pendidikan di Indonesia 
dan karakteristik belajar, mahasiswa saat ini membutuhkan 
fasilitas pembelajaran multi-modality, layanan cepat, belajar 
kapan saja dan di mana saja.  Inovasi pembelajaran yang 
dapat mengakomodasi kebutuhan mahasiswa tersebut dapat 
dilakukan dengan life based learning dengan student centered 
learning (SCL).  Life based learning bertujuan untuk mencapai 
kemampuan belajar untuk belajar (learning to learn). 
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Proses menuju pembentukan keterampilan belajar 
memerlukan pengalaman belajar secara bertahap. Marzano 
(1992) menyatakan bahwa pengalaman belajar terdiri atas  lima 
dimensi belajar yang menunjukkan fase-fase belajar, yaitu: (1) 
pengalaman belajar untuk menumbuhkan persepsi dan sikap 
positif terhadap pembelajaran, (2) pengalaman belajar untuk 
membangun pengetahuan, (3) pengalaman belajar untuk 
memperluas dan memperbaiki pengetahuan, (4) pengalaman 
belajar menggunakan pengetahuan secara signifikan, dan 
(5) pembentukan kebiasaan berpikir produktif. Dimensi 
belajar ini merupakan kerangka dalam standarisasi proses 
pembelajaran. Hal yang perlu diparhatikan adalah bahwa lima 
dimensi belajar ini bukan merupakan bagian yang terpisah-
pisah tetapi merupakan suatu sistem interaktif yang kompleks. 
Pandangan tentang dimensi belajar ini diarahkan pada 
pemberian kesempatan pada pebelajaran untuk meningkatkan 
kemampuan berpikirnya.

B. LANDASAN FILOSOFIS, KULTURAL, DAN YURIDIS 
1. Landasan Filosofis

Bangsa Indonesia sebagai Negara yang memiliki kedaulatan, 
dalam mengembangkan pendidikan berpijak pada falsafah dan 
budaya bangsa Indonesia yaitu Falsafah Pancasila. Demikian 
juga dalam pengembangan kurikulum, UM mendasarkan pada 
pandangan falsafah Pancasila terutama terkait dengan hakekat 
manusia sebagai subyek didik dan bagaimana mengembangkan 
subyek didik dilakukan. Beberapa tokoh pendidikan Indonesia 
telah mengembangkan pemikiran pendidikan yang berpijak 
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pada falsafah dan budaya Indonesia,  seperti Ahmad Dahlan, 
Ahmad Sahal, Ronggowarsito, dan  Ki Hajar Dewantara serta 
tokoh-tokoh yang lain. 

Hal ini tidak berarti phobi dengan teori dari luar. Pengkajian 
pemikiran dari tokoh filsafat pendidikan yang berasal dari 
arus utama (mainstream) yang umumnya berlatar belakang 
kebudayaan barat, diperlukan sebagai pembanding dan 
penyempurna, tidak sampai mempengaruhi esensi dari hakekat 
manusia sebagai subyek pendidikan dan tujuan pendidikan 
bangsa Indonesia. Berbagai pemikir pendidikan barat tersebut 
seperti pemikiran Allan Bloom, Jean Piaget, Jerome Bruner, 
Maria Montessori, Charlotte Mason, Rudolf Steiner, dan A. S. 
Neill merupakan sejumlah nama filsuf pendidikan yang sering 
disebut dalam dunia filsafat pendidikan di Indonesia. 

Tidaklah salah apabila para pakar pendidikan di Indonesia 
mengimplementasikan teori-teori barat tersebut ke dalam 
pendidikan di Indonesia. Namun landasan filosofi Pancasila dan 
budaya bangsa Indonesia tetap menjadi pijakan utama dalam 
mengembangkan kepribadian masyarakat Indonesia. Hal ini 
merupakan kesadaran bahwa konteks budaya Indonesia sangat 
berbeda dengan konteks budaya barat. Artinya, implementasi 
teori perlu dikaji dan diadaptasi dengan sosiobudaya bangsa 
Indonesia. 

Perlu kita segarkan ingatan kita pada para pemikir dan praktisi 
pendidikan Indonesia yang memiliki pandangan sangat baik 
tentang pendidikan di Indonesia. Mereka mengembangkan 
pendidikan dengan mempertimbangkan keberadaan budaya 
Indonesia. Ahmad Dahlan, Ahmad Sahal, dan Ronggowarsito 
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adalah sejumlah nama yang mengembangkan filsafat pendidikan 
berbasis kearifan budaya lokal Indonesia. Selain itu, ada juga ada 
Ki Hajar Dewantarayang telah menyelenggarakan pendidikan 
dengan memperhatikan kearifan budaya lokal Indonesia.

Ki Hajar Dewantara, sebagaimana dikemukakan Saifullah 
(dalam Hanurawan, 2006), merupakan praktisi pendidikan 
yang berupaya mewujudkan pemikiran, kebijakan, dan praktik-
praktik pendidikan ke dalam sebuah institusi pendidikan yang 
sangat terkenal pada zamannya, yaitu Taman Siswa. Konsep 
pendidikan Ki Hajar Dewantara digali dari nilai-nilai kebudayaan 
Indonesia, khususnya kebudayaan Jawa, dengan metode 
pembelajaran sistem among.

Proses pembelajaran sistem among mengharuskan guru 
mampu mengembangkan mental dan kepribadian anak 
berdasarkan interaksi dinamis antara perkembangan natural 
yang ada dalam diri siswa dengan lingkungan sosial mereka. 
Kebijakan filosofis kependidikan yang sangat memperhatikan 
perkembangan natural siswa itu berimplikasi pada praktik 
pengajaran yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. 
Dalam hal ini guru harus mampu bertindak sebagai pamong yang 
memberikan perhatian penuh kepada perkembangan alamiah 
siswa dan menghindari pemberian perintah dan paksaan. 
Hukuman hanya diberikan pada situasi-situasi yang bersifat 
darurat dan harus bersifat edukatif. Ki Hadjar Dewantara juga 
menyarankan guru untuk memperhatikan lingkungan sosial 
kemasyarakatan dan lingkungan fisik siswanya.

Sistem among Ki Hadjar Dewantara ini dapat digambarkan 
dalam semboyan filsafat kependidikan beliau yang sangat 
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terkenal: Ing ngarso sung tuladha, ing madya mbangun karsa, 
tut wuri handayani, atau yang dikenal dengan sebutan patrap 
triloka Ki Hadjar Dewantara. Seorang pendidik harus mampu 
berada di depan untuk memberi teladan, berada di tengah 
untuk memberi kesempatan dalam berkarya, serta berada di 
belakang untuk memberi dorongan dan arahan.

Ki Hadjar Dewantara juga mengembangkan kerjasama 
antarpranata kebudayaan di sekeliling siswa, yaitu pranata 
keluarga, pranata sekolah, dan pranata masyarakat, yang 
dikenal dengan konsep Tripusat Pendidikan. Konsisten nilai yang 
diajarkan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 
lingkungan masyarakat merupakan suatu keharusan, sehingga 
perkembangan alamiah seorang anak untuk mencapai tujuan 
pendidikan manusia seutuhnya menjadi paripurna.

Pada konsep pendidikan secara umum, Ki Hadjar Dewantara 
memiliki pandangan bahwa institusi keluarga merupakan 
wadah atau tempat pendidikan pertama bagi anak. Dalam 
konteks sosialisasi sebagai pewarisan nilai dari generasi 
tua kepada generasi muda, keluarga merupakan saluran 
sosialisasi yang pertama dan utama bagi anak. Dalam proses 
pendidikan pada keluarga, orang tua memiliki kewajiban 
untuk mengarahkan perkembangan anak sesuai dengan 
perkembangan alamiahnya. Dalam konteks pendidikan dalam 
keluarga, orang tua melaksanakan tugas-tugas pengasuhan 
anak sebagai seorang pendidik berdasar pada prinsip-prinsip 
cinta kasih, tanpa pamrih, dan keberanian moril. Dalam hal ini 
prinsip-prinsip kekeluargaan itu juga diterapkan oleh Ki Hadjar 
Dewantara dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah.
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Pada konteks ini, anak didik dapat melaksanakan hidup 
sosial kekeluargaan bersama sesama teman dan bersama para 
pendidik (guru atau pamong) sebagai satu kesatuan keluarga. 
Dalam proses pendidikan semacam ini, etika kependidikan, di 
depan memberi teladan, di tengah membangun kesempatan 
untuk berkarya, dan dari belakang memberikan dorongan 
dan arahan, akan dipahami dengan baik oleh anak didik dan 
kemudian mereka pun berusaha menerapkan prinsip etika 
kependidikan ini di dalam lingkungan kependidikan dan dalam 
masyarakat di luar lembaga pendidikan.

Prinsip etika kependidikan kekeluargaan merupakan 
gambaran pengaruh tradisi kekeluargaan atau tradisi gotong-
royong yang telah lama dalam kebudayaan nusantara pada 
masa yang lalu.Dalam konteks sosiologis, tradisi kekeluargaan 
atau tradisi gotong-royong, menggambarkan masyarakat 
patembayan.Tradisi kekeluargaan ini memberikan inspirasi yang 
kuat kepada Ki Hadjar Dewantara untuk membangun suatu 
lembaga pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 
Indonesia sebagai instrumen melawan gelombang pengaruh 
budaya barat. Prinsip etika kependidikan kekeluargaan 
terbukti cukup berhasil memberikan kontribusi bagi pejuang 
kemerdekaan Indonesia karena menghasilkan tokoh-tokoh 
pemimpin kemerdekaan memiliki jiwa gotong-royong dan jiwa 
kekeluargaan melaksanakan tugas-tugas pergerakan.

Mengembalikan landasan filsafat pendidikan Indonesia 
yang selama ini cenderung berorientasi ke barat kepada 
filsafat pendidikan yang berlandaskan kearifan budaya lokal 
merupakan suatu pilihan yang bijak. Siswa dikenalkan kembali 
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kepada kehidupan nyata masyarakat Indonesia dan diajak 
berlatih mengkritisinya dengan mempertimbangkan kearifan 
lokal dalam konteks budaya modern. Jika hal ini terwujud, 
secara tidak langsung penyelenggaraan pendidikan di Indonesia 
akan turut melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia sekaligus 
mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia.

Tidaklah mudah mendidik calon guru sehingga memiliki 
wawasan sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. 
Pendidikan bagi calon guru tersebut tidak bisa hanya mengarah 
pada substansi materi saja, melainkan juga harus memperhatikan 
proses belajar itu sendiri. Penciptaan suasana kampus 
sebagaimana suasana rumah yang kondusif menjadi prioritas 
utama untuk tercapainya pembelajaran dengan sistem among. 
Model pendekatan dosen kepada mahasiswa yang menerapkan 
prinsip-prinsip among dan patrap triloka Ki Hajar Dewantara, 
terutama saat pembelajaran di kelas, menjadi andalan 
terciptanya suasana kampus yang diharapkan. Keberadaan 
dosen sebagai teladan bagi mahasiswa juga menjadi prasyarat 
utama terwujudnya pendidikan sebagaimana pemikiran Ki 
Hajar Dewantara.Selain itu, karena filsafat pendidikan yang 
diterapkan berlandaskan kearifan nilai-nilai budaya Indonesia, 
maka porsi praktik lapangan mahasiswa juga perlu ditingkatkan.
Setidaknya, setiap matakuliah yang bersifat teoritis mewajibkan 
mahasiswanya untuk melihat implementasinya di lapangan, 
misalnya melalui observasi lapangan atau studi implementasi 
di lapangan. Dengan demikian, semangat penyelenggaraan 
pembelajaran selalu mempertimbangkan keberadaan praktik 
dalam kehidupan yang nyata.
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2. Landasan Kultural
Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal 

balik sebab kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan 
dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi 
penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun 
informal. Proses dan isi pendidikan akan memberi bentuk 
kepribadian yang tumbuh dan pribadi-pribadi inilah yang 
akan menjadi pendukung, pewaris dan penerus kebudayaan. 
Hubungan kebudayaan dengan pendidikan ini dapat 
dikembangkan melalui hal-hal berikut. 

1) Kebudayaan menjadi kondisi belajar.
2) Kebudayaan memiliki daya dorong, daya rangsang 

adanya respon-respon tertentu.
3) Kebudayaan memiliki sistem ganjaran dan hukuman 

terhadap perilaku tertentu sejalan dengan sistem nilai 
yang berlaku.

4) Adanya pengulangan pola prilaku tertentu dalam 
kebudayaan. 

Pendidikan di UM hendaknya tidak meninggalkan budaya 
Indonesia. Ahli pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara 
mengemukakan pemikirannya tentang tripusat pendidikan 
yang merupakan gabungan pranata kebudayaan, yaitu 
pranata keluarga, pranata sekolah, dan pranata masyarakat. 
Pemikiran Ki Hadjar Dewantara ini memberikan inspirasi 
agar pendidikan dapat memberikan kontribusi membentuk 
peserta didik menjadi insan yang memiliki jiwa gotong-royong 
dan jiwa kekeluargaan karena menurut Dewantara (1977:13) 
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pendidikan sebaiknya menganut prinsip; momong, among dan 
ngemong. Pendidikan tidak memaksa dan tidak mencampuri 
kehidupan anak, kecuali ketika mereka cenderung ke arah 
kehidupan yang salah. Sementara itu, tokoh pendidikan lainnya 
Ronggowarsito mengemukakan pandangan filsafat pendidikan 
yang berorientasi pada prinsip-prinsip etika keluhuran budi 
dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Landasan kultural juga menjadi salah satu landasan UM 
dalam pengembangan pendidikan. Hal ini ditunjukan dengan 
salah satu landasan UM sebagai The Learning University 
adalah learning culture, selain lifelong education and lifelong 
learning, education for all, dan  filsafat bangsa dan peraturan 
perundangan yang berlaku. Learning Culture (Budaya Belajar) 
merupakan aspek tradisi, kebiasaan, harapan, nilai-nilai, dan 
artefak yang selalu memberikan inspirasi untuk memiliki 
academic curousity dalam pengembangan UM sebagai 
Learning University. Dalam pengembangannya ke depan, UM 
akan selalu mengutakan kearifan budaya lokal yang memiliki 
nilai-nilai tinggi dengan tetap mengikuti perkembangan ilmua 
dan teknologi secara global.

3. Landasan Yuridis
Perubahan kurikulum di UM mengikuti kebijakan perubahan 

kurikulum perguruan tinggi di Indonesia yang diarahkan 
pada kurikulum yang mengutamakan kesetaraan capaian 
pembelajaran yang terdiri atas sikap dan tata nilai, kemampuan 
kerja, penguasaan keilmuan, kewenangan dan tanggung 
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jawabnya. Perubahan tersebut didasarkan pada tuntutan 
paradigma baru dalam bidang pendidikan secara global, 
kondisi dan kebutuhan pendidikan saat ini,  dan  akuntabilitas 
akademik pendidikan tinggi di Indonesia.

Perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia dilakukan 
pada tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dimana kurikulum 
yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, oleh 
karenanya disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi. Pada model 
kurikulum ini, ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada 
program studi yang ada. Kemudian pada tahun 2000, melalui 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 
tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi atas amanah 
UNESCO melalui konsep the four pillars of education, yaitu 
learning to know, learning to do, learning to be dan learning 
to live together (Dellors, 1998), Indonesia merekonstruksi 
konsep kurikulumnya dari berbasis isi ke Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK). Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini 
mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha 
untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan 
industri. Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi terdiri atas 
kurikulum inti dan institusional. Implementasi KBK memerlukan 
petapan kompetensi utama oleh kesepakatan bersama antara 
kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna 
lulusan, sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi 
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lain, ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Dengan 
dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya 
pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan 
secara internasional, dan dikembangkannya KKNI, maka 
kurikulum di perguruan tinggi sejak tahun 2012 mengalami 
sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan 
capaian pembelajarannya. Kurikulum ini masih mendasarkan 
pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk 
menjaga mutu lulusannya (UUPT N0 12/2012 dan Perpres No 
8 tahun 2012).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta 
UM, The Learning University memiliki makna simbol verbal 
yang menggambarkan orientasi UM sebagai organisasi belajar 
(learning organization) dan sumber belajar (learning resource). 
Sebagai organisasi belajar, UM merupakan institusi pendidikan 
tinggi yang terus-menerus mengembangkan organisasi yang 
mampu menciptakan masa depan melalui belajar sepanjang 
hayat dan melakukan perubahan terus-menerus berdasarkan 
nilai dan prinsip kebersamaan. Sebagai sumber belajar, UM 
merupakan institusi pendidikan tinggi yang menyediakan akses 
belajar seluas-luasnya bagi semua lapisan  masyarakat dalam 
mewujudkan belajar sepanjang hayat.

Kurikulum di UM juga didasarkan pada UU No 20 tahun 
2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Pada Bab X  Pasal 36 
UU tersebut ditegaskan bahwa kurikulum  harus dikembangkan 
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dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan dan 
potensi yang dimiliki oleh perguruang tinggi yang bersangkutan. 
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab III berkaitan dengan 
Standar Isi pada Bagian Kedua tentang Kerangka Dasar dan 
Struktur Kurikulum Pasal 9 mendeskripsikan bahwa  kurikulum 
pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.  
Struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh 
perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program 
studi dengan melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah 
terkait, dan kelompok ahli yang relevan.

Perubahan kurikulum perguruan tinggi secara nasional 
berdampak pada kurikulum yang dilaksanakan di UM. Selain 
didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi dan mengacu 
pada KKNI, dan pedoman kurikulum pendidikan tinggi, perlu 
melengkapinya sebagai kekhasan UM. Kekhasan itu dalam 
rangka menciptakan lulusan yang memiliki keahlian (kopetensi),  
mampu beradaptasi terhadap tuntutan perubahan, serta 
memiliki kemandirian belajar sebaggai kebutuhan hidup. 
Orientasi pendekatan pengembangan kurikulum di UM 
disamping pendekatan kompetensi (KKNI dan Standar 
Dikti), perlu dilengkapi dengan pendekatan pengembangan 
Kapabilitas, serta bersifat komprehensif.    Kurikulum yang 
demikian ini memandang mahasiswa sebagai pribadi yang 
utuh (as whole person). Hal ini sejalan dengan orientasi UM 
The Learning University dapat tercapai.
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C. TUJUAN
Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk 

perolehan sebagi berikut.
1) Memberi landasan dalam melakukan pengembangan 

kurikulum baru UM, terutama dalam merumuskan 
profil tamatan dan capaian pembelajaran; penentuan 
bidang kajian dan penentuan mata kuliah; 
pengembangan strategi pembelajaran dan bahan 
atau media pembelajaran; serta penentuan evaluasi 
kurikulum dan evaluasi pembelajaran. 

2) Memberi landasan dalam  pengelolaan kurikulum UM, 
terutama dalam penentuan sistim pengorganisasian 
isi dan struktur kurikulum, sistem pengelolaan dan 
pengorganisasian pembelajaran (perkuliahan). 

3) Memberi landasan dalam pengembangan 
pembelajaran (perkuliahan) mulai dari penyusunan 
rancangan perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan 
(strategi pembelajaran) dan evaluasi pembelajaran 
(perkuliahan).

4) Memberikan landasan koherensi dalam pengembangan 
kurikulum yang memadukan Kerangka Kualifikasi 
Nasional, Pedoman Pengembangan Kurikulum Dikti, 
dan kekhasan kurikulum UM.

5) Memberi landasan koherensi antar program studi/
jurusan, dan atau antar fakultas dalam penyelenggaraan 
perkuliahan secara komprehensif /transdisipliner. 

Konsep Kurikulum 
Universitas Negeri Malang 

Dengan Pendekaan 
Kabapabilitas/Belajar 

Berbasis Kehidupan
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Konsep Kurikulum 
Universitas Negeri Malang 

Dengan Pendekaan 
Kabapabilitas/Belajar 

Berbasis Kehidupan

2BAB
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A. KONSEP KURIKULUM 
Kurikulum dalam artian sempit dapat diartikan kumpulan 

mata pelajaran atau bahan ajar yang harus disampaikan guru 
atau dipalajari siswa. “Curriculum is an recourse of subject 
matters to be mastered”, disisi lain kurikulum juga diartikan 
sebagai rencana (curr plan)  tertulis yang sering disebut 
dokumen kurikulum. Dalam artian luas kurikulum diartikan 
segala pengalaman siswa di bawah bimbingan guru. Terkait 
dengan pengembangan kurikulum UM, memandang kurikulum 
memiliki lima cakupan, yaitu kurikulum  ideal, kurikululum 
formal, kurikulum instruksional, kurikulum operasional, 
dan kurikulum eksperiensial. (Rakajoni, 2000) Kurikulum 
ideal merupakan tanggapan orang perorang terkait dengan 
kurikulum yang akan dikembangkan. Kurikulum formal adalah 
kurikulum hasil sanctioning oleh orang yang berkewenangan 
dan kemudian ditampilkan dalam dokumen resmi kurikulum.  
Kurikulum Instruksional merupakan terjemahan kurikulum 
formal menjadi seperangkat rancangan pembelajaran dari 
jam pertemuan ke jam pertemuan oleh orang  yang bertugas 
mengimplementasikan kurikulum formal dalam suatu konteks 
kelembagaan tertentu. 

 Kurikulum operasional adalah perwujudan objektif 
dari niatan kurikulum instruksional dalam bentuk interaksi 
pembelajaran, yaitu apa yang dikerjakan oleh dosen,  apa 
yang dikerjakan oleh mahasiswa dan bagaimana bentuk 
interaksinya. Sedangkan kurikulum eksperiensial adalah 
makna dari pengalaman belajar yang terhayati oleh mahasiswa  
sementara mereka terlibat dalam berbagai kegiatan dan 
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peristiwa pembelajaran.  Oleh karena itu, maka kurikulum 
eksperiensiallah yang akan membuahkan hasil dalam bentuk 
perubahan berfikir, dan berperilaku orang yang belajar. 

Berdasarkan lima tataran kurikulum tersebut pengembangan 
kurikulum dapat dikelompokkan menjadi pengembangan 
kurikulum pada tingkat makro yaitu dalam rangka menghasilkan 
kurikulum formal (struktur kurikulum dan silabi/GBPP), dan 
pengembangan kurikulum pada tingkat mikro yaitu untuk 
menghasilkan rancangan perkuliahan dan pengembangan bahan 
perkuliahan. Pengembangan kurikulum yang dimaksudkan 
dalam naskah ini adalah pengembangan kurikulum pada 
tingkatan makro dan mikro. Melalui pengembangan kurikulum 
ini diharapkan masing-masing prodi menghasilkan kurikulum 
formal dan instruksional, serta dioperasionalkan sehingga 
berdampak pada perubahan capaian pembelajaran yang lebih 
baik. 

Model pengembangan Kurikulum UM dengan Pendekatan 
Kapabilitas/Belajar Berbasis Kehidupan, pada dasarnya 
merupakan paduan dari unsur pendekatan kompetensi, 
pendekatan kapabilitas dan pendekatan konprehensip/
transdisipliner. Pendekatan kompetensi merupakan niatan 
dalam pengembangan kurikulum menghasilkan  kurikulum 
yang mendrive mahasiswa untuk menguasai keahlian tertentu 
sesuai dengan pekerjaan tetentu dan pada level tertentu pula. 
Pendekatan ini merupakan perwujudan dari kurikulum yang 
mengacu pada KKNI dan standar DIKTI, yang disempurnakan 
dengan pendekatan kapabilitas yang berorientasi pada 
kemampuan dalam mengembangkan kapasitas individu 
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yang memiliki kapabilitas sehingga mampu menjadi pribadi 
yang tangguh dalam menghadapi perubahan. Sedangkan 
pendekatan komprehensif/transdisipliner merupakan tuntutan  
manajemen kurikulum yang memberikan kesempatan pada 
mahasiswa untuk mengembangkan kapabilitasnya secara 
mandiri. Dengan tiga pendekatan ini Kurikulum UM diharapkan 
memiliki keunggulan dalam menyiapkan generasi di masa yang 
akan datang.

B. PENDEKATAN KOMPETENSI (KKNI DAN SN PT) 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi mengartikan kurikulum merupakan  
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.  
Dalam penjelasan lainnya peran kurikulum sebagai: (1) sumber 
kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan 
arah penyelenggaraan pendi di kannya; (2) filosofi yang akan 
mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik; (3) 
patron atau pola pembelajaran yang mencerminkan bahan 
kajian, cara penyampaian, dan penilaian pembelajaran; 
(4) atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi 
manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelaja rannya; (5) 
rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta (6) ukuran 
keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat 
bagi masyarakat. Dari penjelasan ini, nampak bahwa kurikulum 
tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, namun 
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merupakan suatu rangkaian proses yang sangat krusial dalam 
pendidikan.

Perjalanan kebijakan terkait dengan kurikulum Perguruan 
Tinggi dapat diruntut sebagai berikut: Tahun 1994 melalui 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa,  mengutamakan keterca paian penguasaan IPTEKS, 
oleh karenanya lebih mengarah sebagai Kurikulum Berbasis 
Isi. Pada model kurikulum ini, ditetapkan mata kuliah wajib 
nasional pada program studi yang ada. Kemudian pada tahun 
2000, atas amanah UNESCO melalui konsep the four pillars 
of education, yaitu learning to know, learning to do, learning 
to be dan learning tolive together (Dellors, 1998), Indonesia 
merekonstruksi konsep kurikulumnya dari berbasis isi ke 
Kurikulum Ber ba sis Kompetensi (KBK). Kurikulum era tahun 
2000 dan 2002 ini mengutamakan penca paian kompetensi, 
sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada 
kondisi pasar kerja dan industri. Pada Kurikulum Ber ba-
sis Kompetensi terdiri atas kurikulum inti dan institusional. 
Implementasi KBK memerlukan penetapan  kompetensi utama 
didasarkan  kesepakatan bersama antara kalangan perguruan 
tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan 
kompetensi pendukung dan kompetensi lain, ditetapkan oleh 
perguruan tinggi sendiri. Dengan dorongan perkembangan 
global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian 
pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, 
dan dikembangkannya KKNI, maka kurikulum di perguruan 
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tinggi sejak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan 
memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. 
Kurikulum ini masih mendasarkan pada pencapaian 
kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu 
lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama Kurikulum 
Pendidikan Tinggi. Pada Gambar 1-3 di bawah ini menjelaskan 
perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia dari 
waktu ke waktu.

Kurikulum 
Nasional Tahun 

1994

Mengutamakan 
penguasaan 

IPTEK
Tidak 

merumuskan 
kemampuannya.

Menetapkan mata 
kuliah wajib 

(100-110 sks) 
dari 160 sks oleh 

konsursium.

KBI

Kurikulum Inti 
dan Institusional
Tahun 2000/2002

Mengutamakan 
pencapaian 
kompetensi

Tidak ditentukan 
batasan keilmuan 

yang harus dikuasai
Penetapan 

kompetensi utama 
merupakan hasil  

kesepakatan prodi 
sejenis. 

KBK

Kurikulum 
Pendidikan Tinggi 
(UUPT N0 12/2012 

dan KKNI dan 
Perpres N0 8/2012

Mengutamakan 
kesetaraan 
pencapaian 

pembelajaran
Terdiri dari 

sikap, tata nilai, 
kemampuan 

kerja, penguasaan 
keilmuan, 

kewenangan dan 
tanggung jawabnya.
Perumusan capaian 

pembelajaran 
menimal tercantum 

dan SNPT,
Dan hasil 

kesepakatan prode 
sejanis

KPT

Gambar 1 -3  Perubahan Konsep Kurikulum Pendidikan Tinggi Indonesia
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Memperhatikan perubahan dan karakteristik kurikulum 
tersebut di atas, Kurikulum KKNI (2000/2002) dan Kurikulum 
Perguruan Tinggi (tahun 2012), pada dasarnya merupakan 
kurikulum yang dalam pengembangannya menggunakan 
Pedekatan Kompetensi. Kedua kurikulum tersebut rumusan 
capaian pembelajarannya berangkat dari kompetensi yang 
dibutuhkan oleh dunia kerja dimana tamatan akan bekerja, 
standar dan kualifikasi kerja apa yang dibutuhkan. Artinya 
kurikulum dipersiapkan berdasarkan lapangan kerja yang ada, 
sering disebut dengan competence base curriculum atau work 
based curriculum.  

Konsep kompetensi selalu merujuk kepada jenis pekerjaan 
(occupations) tertentu, sehingga lapangan pekerjaan atau 
profesi tertentu membutuhkan pengembangan konsepsi 
kompetensi. Dalam pendidikan istilah kompetensi lekat sekali 
dengan pendidikan vokasional atau pendidikan profesional. 
Kompetensi dikonsepsikan sebagai suatu rumusan yang 
menyatakan demonstrasi terintegrasi sekelompok keterampilan 
dan sikap yang observable dan terukur untuk melakukan 
pekerjaan tertentu pada level tertentu. Definisi ini diilustrasikan 
dalam Gambar 1 sebagai suatu sistem yang utuh yang terdiri 
atas beberapa sub-sistem yang diperlukan untuk membentuk 
keahlian pekerjaan (job) tertentu.
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Gambar 1. Konsep Kompetensi (Adaptasi dari Earnest, 2001)

C. PENDEKATAN KAPABILITAS 
Pendekatan kapabilitas dipilih sebagai penyempurnaan 

pendekatan kompetensi yang diharapkan tidak hanya mendrive  
mahasiswa untuk keahlian tertentu atau keahlian satu, dua 
dan seterusnya, namun mengarah pada pengembangan 
individu sebagai pribadi yang memiliki keahlian sesuai dengan 
profesi yang dipilih, serta memiliki kemampuan pribadi 
dalam mengembangkan keahliannya dalam berbagai bidang 
terkait, sesuai dengan tuntutan kehidupan, baik dalam masa 
perkuliahan maupun pasca perkuliahan. Artinya kurikulum 
yang mendasarkan pada pengembangan kapabilitas harus 
mampu menciptakan ekologi belajar yang mampu memberikan 
kesempatan pencapaian keahlian sesuai dengan bidang 
ilmu yang dipilih, serta menumbuhkan berbagai kecakapan 
terkait dengan keahlian bidang keilmuannya.    Terkait 
dengan pengembangan kapabilitas individu ini, Yeung (1999) 
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mengkategorikan ada empat kecenderungan kapabilitas yang 
dimiliki individu,  yaitu (1) kapabilitas sebagai inovator, (2) 
kapabilitas sebagai pekerja, (3) kapabilitas sebagai Peniru/ 
Pemodifikasi, dan (4) kapabilitas sebagai ahli/ improvikator. 
Perkembangan kapabilitas seseorang tentu terkait dengan 
kecenderungan karakteristik dari individu tersebut. 

Mendasarkan pada pemikiran tersebut kapabilitas 
seseorang akan tumbuh sejalan dengan bidang keahliahlian/
keilmuan yang menjadi pilihannya.  Sebagai contoh mahasiswa 
yang menekuni bidang pendidikan biologi, akan memiliki 
kecenderungan pengembangan keahliannya menjadi guru 
biologi yang mampu bekerja sesuai dengan bidangnya, atau 
inovator dalam pembelajaran biologi, atau pengusaha dalam 
pembelajaran bilologi dan lain sebagainya. 

Pilihan-pilihan terkait dengan pengembangan profesi 
keilmuan yang ditekuni tersebut merupakan perwujudan 
dari pengembangan kapabilitas mahasiswa. sesuai dengan 
karakteristik yang dimiliki.  Apabila ia tipe seorang inovator 
maka ia akan melengkapi keahliannya yang mendukung 
kerjanya sebagai inovator, demikian juga apabila ia tipe seorang 
pekerja akan mengembangkan kapabilitasnya menjadi seorang 
pekerja yiang baik, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan 
bahwa kapabilitas seseorang akan tumbuh bersamaan atau 
setelah seseorang menyadari akan kompetensi yang ia miliki/
akan ia miliki, kesadaran pengembangan kapabilitas berangkat 
dari kesadaran diri untuk menggapai sesuatu, kesadaran untuk 
menggapai sesuatu menumbuhkan keinginan untuk belajar 
dan menumbuhkan kemandirian dalam belajar, belajar dengan 
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kesadaran seperti ini merupakan esensi dari belajar berbasis 
kehidupan. Individu akan belajar karena ia merasa bahwa 
yang dipelajari bermakna bagi hidup dan kehidupannya, serta 
ia akan memilih sendiri apa yang harus ia pelajari dan cara 
bagaimana ia mempelajarinya untuk mencapai cita-cita hidup 
dan kehidupannya. 

Kurikulum yang mendasarkan pada pengembangan 
kapabilitas (berbasis kapabilitas) berarti memberikan 
pengakuan pentingnya tiap individu memiliki bidang keahlian 
tertentu, dengan keahlian tersebut kurikulum memberikan 
kesempatan pada tumbuh kembangnya kapabilitas seseorang. 
Kurikulum berbasis kapabilitas memberikan kesempatan 
pada individu untuk memberikan pilihan pada masing-
masing individu menentukan apa yang akan dipelajari dalam 
pengembangan kapabilitasnya. Hal ini berarti kurikulum 
memberikan kesempatan pada masing-masing individu untuk 
tumbuh menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan pilihan 
dirinya masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi cita-
citanya. Hal ini sejalan dengan konsep Life based learning 
secara substansial menggeser wacana tentang pengembangan 
profesional dalam model expert centred dan work based hanya 
berhenti pada  proffesional development, namun dalam LBL 
sampai pada capability development. Gambaran ini dapat 
dilihat dalam bagan berikut.
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Prinsip-prinsip LBL berikut merupakan merupakan asas 
belajar yang dapat dijadikan pijakan dalam pengembangan 
kapabilitas individu: (1) Life based learning memandang  
proses perolehan pengetahuan atau keterampilan berjalan 
sepanjang hidup melalui pendidikan, pelatihan, pekerjaan, 
dan pengalaman hidup. (2) Life based learning tidak hanya 
memberikan pengakuan pada pentingnya sumber belajar, 
namun pada seluruh kontribusi dalam pembelajaran, termasuk 
cara belajar yang berbeda pada tiap individu sampai ia 
mendapatkan sesuatu yang baru dari cara belajarnya. Pendek 
kata life based learning adalah belajar dari kehidupan. (3) life 
based learning memberikan kebebasan pada individu untuk  
memililih apa yang dipelajari, kapan ia belajar dan bagaimana 
seseorang belajar, selama masih memberikan kontribusi yang 
bermanfaat bagi seseorang. (4) Life based learning bersifat 
integratif dan holistik sehingga membutuhkan strategi untuk 
memperoleh hasil life long learning yang maksimal. 
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D. PENDEKATAN KOMPREHENSIF DAN TRANSDISIPLINER
Dua pendekatan tersebut di atas (pendekatan kompetensi 

dan pendekatan kapabilitas) merupakan suatu paduan dalam 
mengembangkan pribadi yang utuh, sebagaimana yang 
dikehendadi dalam capaian tujuan pendidikan/pembelajaran. 
Namun dalam gerak langkah pengembangan kurikulum masih 
membutuhkan satu pendekatan bagaimana dua pendekatan 
tersebut dapat dikelola dalam suatu pengembangan kurikulum 
secara menyeluruh dan terintegrasi memberikan kesempatan 
pada mahasiswa untuk mampu mengembangkan kompetensi 
dan kapabilitasnya secara untuh dan comprehensive. Tata kelola 
dalam  pengembangan kurikulum yang mampu menciptakan 
pengembangan mahasiswa secara utuh dan  comprehensive ini 
disebebut dengan pendekatan Comprehensive.

Pendekatan comprehensive merupakan tatakelola 
pengembangan kurikulum yang mampu memberikan 
kesempatan pada mahasiswa untuk mengembangkan 
kepribadiannya secara utuh. Keutuhan individu dapat dilihat 
dari berbagai pandangan UNESCO dalam menyiapkan manusia 
yang mampu hidup di abad XX1 merekomendasikan bahwa 
jika pendidikan ingin berhasil melaksanakan tugas-tugasnya, 
maka pendidikan hendaklah dibangun di sekitar empat jenis 
belajar yang fundamental sifatnya, yang di sepanjang hayat 
seseorang, dapat dikatakan sebagai sendi (pilar) atau sokoguru 
pengetahuan, yakni: belajar mengetahui (learning to know), 
belajar berbuat (learning to do), belajar hidup bersama 
(learning to life together), dan belajar menjadi seseorang 
(learning to be)  (Delors, 1999).
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Yeung (1999) mengemukakan bahwa keutuhan 
pengembangan individu terletak pada pengembangan 
kapabilitas pasca kompetensi. Pengembangan tersebut 
dikembangkan kearah empat kategori kapabilitas yaitu 
1) kapabilitas sebagai inovator, 2) kapabilitas sebagai 
Pekerja, 3) kapabilitas sebagai Peniru/Pemodifikasi, dan 4) 
kapabilitas sebagai ahli/ improvikator. Tiap-tiap individu akan 
mengembangkan kapabilitasnya  sesuai dengan karakteristik 
kapabilitas yang dimiliki. Apabila ia seorang innovator maka ia 
akan mengembangkan kapabilitasnya dengan memiliki materi/
matakuliah yang akan mengembangkan kapabilitasnya sebagai 
innovator, demikian juga kapabilitas yang lainnya. 

Pembentukan pribadi yang utuh tersebut dapat berjalan 
manakala sistem pembelajaran yang dilakukan mampu 
menumbuhkan kemandirian belajar, memberikan kebebasan 
pada individu dalam memilih dan menentukan apa yang di 
pelajari, sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan masing-masing 
individu. Pola belajar yang bercirikan tersebut adalah konsep 
belajar berbasis kehidupan (life base learning). Sedangkan 
Tatakelola kurikulum yang mampu memfasilitasi pola belajar 
tersebut adalah sistem tata kelola transdisipliner (pendekatan 
transdisipliner).

Pendekatan transdisipliner dalam pengembangan kurikulum 
adalah perwujudan sistem tatakelola kurikulum yang mampu 
(1) menumbuhkan kemandirian mahasiswa untuk menentukan 
pilihannya dalam pengembangan pribadinya, (2) memberikan 
kesempatan  pada mahasiswa untuk memilih matakuliah yang 
akan dipelajari  dalam rangka melengkapi kompetensinya 



30 - Naskah Akademik

dan atau atau pengembangan kapabilitasnya, (3) membuka 
kesempatan pada mahasiswa untuk bisa mengambil matakuliah 
(mengikuti perkuliahan) lintas jurusan, lintas fakultas, bahkan 
dimungkinkan lintas universitas. Hal ini berarti bahwa setiap 
prodi dalam mengembangkan struktur kurikulum menyediakan 
matakuliah pilihan yang bisa diambil  oleh mahasiswa baik dari 
prodi yang bersangkutan atau mahasiswa dari luar prodi.  

E. GAMBARAN UMUM KURIKULUM UM
Struktur kurikulum UM merupakan perwujudan dari 

kurikulum KKNI dan SN PT, yang dipadukan dengan pendekatan 
kapabilitas, diharapkan akan menghasilkan tamatan yang 
memiliki kompetensi sebagaimana dituntut dalam KKNI dan 
SN PT, namun memiliki nilai lebih dalam pengembangan 
kapabilitas. Pengembangan kapabilitas diwujudkan dalam 
kurikulum dengan cara masing-masing prodi menyediakan 
beberapa matakuliah pilihan sesuai dengan kapabilitas yang 
akan dikembangkan. Matakuliah pilihan yang disediakankan 
oleh masing-masing prodi dapat diambil baik oleh mahasiswa 
dari dalam program studi tersebut maupun dari luar program 
studi. Jumlah matakuliah berkisar 15—20%, dari keseluruhan 
jumlah SKS untuk menempuh S1 (kisaran 146 Sks).

Pengembangan kapabilitas yang diwadahi dalam bentuk 
matakuliah pilihan tersebut diharapkan menjadi nilai tambah 
tamatan UM. UM diharapkan mampu menyiapkan tamatan 
yang tangguh dalam menghadapi perubahan dunia kerja, 
karena telah dibekali dengan kompetensi dan kapabilitas dalam 
menghadapi perubahan. Pertumbuhan kapabilitas dapat 
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diarahkan terbentuknya pribadi sebagai innovator, pekerja, 
peniru atau pemodifikasi terhadap kompetensi/ keahlian 
yang telah dimiliki. Matakuliah pilihan untuk pengembangan 
kapabilitas berbeda dengan konsep mayor dan minor. Konsep 
matakuliah mayor dan minor merupakan keahlian utama 
(mayor) dan keahlian kedua (minor), sedangkan pengembangan 
kapabilitas merupakan pengembangan dari kemampuan 
utamanya yang dioperasikan dalam berbagai bidang terkait. 
Sebagai contoh seorang sarjana biologi, memiliki memiliki 
kapabilitas sebagai peneliti bidang biologi (ke arah inovator), 
pekerja yang kreatif dan baik dalam bidang biologi, pekerja 
yang tertip, atau berbisnis dalam bidang biologi. 

Mendasarkan pada pemikiran tersebut pengembang 
kurikulum pada masing-masing program studi harus 
menyediakan berbagai matakuliah pilihan untuk pengembangan 
kapabilitas terkait dengan program studinya. Matakuliah pilihan 
tersebut disediakan untuk internal prodi atau untuk prodi dari 
luar. 



32 - Naskah Akademik



Draft Naskah Akademik - 33



34 - Naskah Akademik





36 - Naskah Akademik


