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TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IVIAHA ESA

REKTOR UNIVERSTTAS SEBELAS MARET
Menimbang : a. bahwa daram^ 

IrTgkl _ meningkatkan kuaritas pendidikandi Universitas sebetJs varei 
"'yang 

memberikan kesempatanruas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademiktinggi, penyelesaian studi t"p.i-*1\tr, o"rJafi 
-rl' ing 

tinggi, danmemiriki kompetensi .".rri- 
rai*. 

-iHi "1.0, 
jenjangpendidikannya, perru pengaturan pemberajaran yang integrar dan

b ltrililil.| {itglanfalnva kebijakan dasar bidans pendidikanmaka perru ditindakranjuti olngan regurasi di bidang pengeroraanc {:l#:.'"J:15:+ro:"Hi;;;;;;;",,.o,g,i,,n,dimaksud pada huruf a oan b di ,t.., perru ditetapkan peraturanRektor Universitas sebera. tvtrr.t tentang pengeroraan danpenyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :  1. Undang-Undang. Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistemPendidikan Nasionar (Lembrr.n- Negara Repubrik rndonesiaTahun 2003 Nomor 7g, ramo"nrn Lembaran Negara Repubriklndonesia Nomor 4301);
Peraturan pemerintah'Nomor 19 Tahun 200s tentang standarNasional pendidikan (Lembaran r.r"grr"-R"o*ii* IndonesiaTahun 2005 Nomor al, Tambrhrn Lembaran Negara Repubriklndonesia Nomor aag6);
Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengeroraan d"n penyerenggaraan pendidikan (LembaranNegara Repubrik Indoneiia rlfiun 2o1o N";;;;i, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang terahdiubah oleh peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2o1otentang Perubahan atas peraturan pemerintar, No',o. 17 Tahun
?910 tentang Pengeroraan dan penyerenggaraan penoioit<an;
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun rgzo tentang pendir ian
Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret: 

- --"''-'

Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor0201/0/199s tentang organisasi dan Tata (.t; universitas
Sebelas Maret;

2.

e

4,

5.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
tentang Pedoman Penyusunan Kurikurum pendidikan
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

232tUt2000
Tinggi dan

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 04slul2o02
tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;



Keputusan Menteri pendidikan Nasionar Nomor 112ror2oo4tentang Statuta Universitas SeOetas Maret ;Keputusan Menteri p_endidiian'-ilasionat 
Repubrik rndonesiaNomor 1 1glMpN' eq*p,nolt i"nt.ng pengangkatan prof.Dr. R,Karsidi, M.s sebagai Rektor uniuJ"itr. s"dl;"Maret, masajabatan tahun ZO1 i-2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKT.R TENTAN_G 
'ENGEL.LAAN 'ENDTDIKAN

DAN PENYELENGGENNATI PEMBELAJARAN

*.t.*f$ini urruM
Pasal 1

Dalam peraturan rektor.ini yang dimaksud dengan :1. Universitas adatah Univers]tas Sebelas Mili:2' Rektor adarah pemimpin ..nrgri p?n?ngg;ng jr*rn utama universitas.

: l':liiXHi.il:*l'f,*il##i::TflJJ:ffmmna dan pascasarjana yans
4' Pendidikan 

{ffesi 
'adalah 

plndidikan ,"iurrt qlo.gram sarjana yang diarahkan
lTjliff,:i::,X:.'rpan 

peserta didik untr[-meriririp"i"'rr.;l;nsan persyaratan
5' Pendidikan vokasi adalah 

, 
pendidikan yang diarahkan terutama untukmempersiapkan peserta didik memiliki pekerj.'* o.ngan tear,iian terapan tertentumaksimal setara dengan program sarjana.

6' sistem kredit tu'.ntlst". vr'ng selanjutnya disebut sKS adalah suatu sistempenyelenggaraan pendidikin d.ngrn menggunakan satuan kredit semester untuk

t ' uatuan kredit semester, yang selanjutnya disebut sks, adalah beban belajarmahasiswa dan beban kerja ooien dalim sistern kreoit semester.8' Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, danbahan perajaran serta ."ri yang digunakan'senagai pedomln penyerenggaraan
^ ll"gi.rtan pemberajaran untuk meniapiitujuan p"noioit rn.9' Kurikulum berbasis kompetensi, setanlutnya aisingkat KBK, adalah kurikulum yangdisusun berdasarkan atas elemen-eld.r"n rompetensi yang dapat mengantarkan

llXi;:i:ff, ,j]llT, 
mencapai kompeten.i ri'il", r.o'p"i"*1"|"norrung J"n

B.

o

BAB II
JENIS, PROGRAM, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan dalam jenis:
a. pendidikan akademik;
b. pendidikan profesi; dan/atau
c. pendidikan vokasi.



Pasal 4

(1)Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggotamasyarakat yang memiliki kemampu'rr- orr -kompetensi akademik dalammenerapkan, mengembangkan, dan/aiau m.nip.rLaya'khas.nrh" it.r, teknologi,seni dan/atau ora.h og", serta menyebarruaskan dan
[:il38#;l HX'#il- 

menin gkatka n kua ritas' n io rp'".v"," ["i o" l'il'3;iff f :
(2) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakatyang mempunyai keahrian, kompetensi, aan. p.rofesionaritas], serta mampu

ffiffi',i::?:,"*T 
mensembanskan' rearriian plor..i s;;; 

'il.iingr,rtrrn 
kuaritas

(3) Pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakatyang mempunyai kemampuan,- ketrampitin, 
- 

oan kompetensi , vokasi darammenerapkan' mengembangkan, 
9tn t.nvdo"iluaskan teknologi dan/atau seni, sertamengupayakannya untuk meningkatkan kr;ri;. kehidupan masyarakat danmemperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 3

t') 
|ffx'|fr:l 

.*roemik diserengsarakan daram prosram pendidikan sarjana, magister,
t') 

:;Ji$::t 
profesi diselenssarakan dalam satu atau rebih program pendidikan

(t) 
5iljf|i: 

vokasi diselensgarakan datam prosram pendidikan diproma-3 dan

sl srEM KRED|T sEIvtEsrE* oo*tfii*t'*u LU M BERBAS I s KoM p ErEN s I
Pasal S

tt'ff}:|][#.:;flensgarakan densan menerapkan sKS yans bobot berajarnya
(2) Tahun akademik dibagi dalam 2,J9r?) semester, yaitu semester gasar dan semester

fl:[Xi,#,[%fting-masins 
terdiri atas 14 lempat beras) .*p"i olnsan 16 (enam

Pasal 6

(1) Kurikulum dikembangkan dan diraksanakan berbasis kompetensi.(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (ij, setidak-tidaknya meliputi elemenkompetensi sebagai berikut :
a. landasan kepribadian;
b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
g. kemampuan dan ketrampilan berkarya;
d' gikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarttan ilmu danketrampilan yang dikuasai;
e' penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian

dalam berkarva.

Pasal 7

(1)Struktur kurikulum berbasis kompetensi dalam SKS, model dan pendekatan/strategi
pembelajaran diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.



(2) struktur kurikulum berbasis kompetensi dalam sKs, moder dan pendekatan/strateoipembelajaran dapat mendasarkan proa rianJar penoidikan profesi atau selaindimaksud pada pasal 6 ayat (1), yang diaturlebih ranjutdaram peraturan t.rsendiri

KErENriifi 'JL*ur*
Pasal 8

(1)Dengan diberlakuk?nnya peraturan ini, keputusan rektor no. 553lH,27lppl200gdinyatakan tidak berlaku lagi. 
"" ' ' \vvq(u'

(2) Ketentuan lebih lanjut itng berkaitan dengan pengeloraan pendidikan danpenyelenggaraan pembelajarin, untuk ma.ing-;lasing jenjang yang berum diaturdalam peraturan ini akan oiitur daram p"rrirr."n tersenoiri.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanoqal

'::F::: 09 AU6 2012
,.":::?:.' , Rgktor,

M
I

d Prof Dr. Ravik Karsidi, M.S. 4
NlP. 19570707 198103 1 006 I

Sal inan peraturan ini  disampaikan kepada yth. :
a. Menteri  Pendidikan Nasional Rl
b. Sekretaris Senat Universitas Sebelas Maret
c. Para Dekan di ringkungan Universitas sebeias Maretd. Ketua Jurusan/program studi di ringkungan uniu"rrit"s seberas Maret

dlsft U0t2lst tDn* b h- p dyu n E. h a rct t-


