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KEBIJAKAN LUARAN DAN CAPAIAN DHARMA PENDIDIKAN TINGGI       

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS WIRALODRA 

 

A.    Dasar Pemikiran 

   Pendidikan tinggi dituntut untuk menyiapkan luaran dan capaian yang terukur. 

Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja pendidikan tinggi, peningkatan 

sumber daya lulusan, dan peningkatan daya saing lulusan oleh pihak pengguna 

lulusan. Luaran dan capaian berupa berupa kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

hasil capaian. 

B. Dasar Hukum 

         Dasar hukum Penyusunan Pedoman Kebijakan Luaran dan Capaian Dharma  

Perguruan Tinggi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, adalah sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

5. Panduan Penelitian  dan  Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi. 

C.   Tujuan Penyusunan 

   Tujuan penyusunan naskah ini untuk memberikan kebijakan terkait luaran dan 

capaian darma pendidikan tinggi. 

D.    Ruang Lingkup Luaran 

     Ruang lingkup luaran meliputi pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan 

berupa capaian pembelajaran lulusan, penelusuran lulusan, umpan balik dari 

pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian 

pembelajaran lulusan, jumlah dan keungggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, 

jumlah (HKI), kemanfaatan/dampak hasil penelitian, dan kontribusi pengabdian 

kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan 

kesejahteraan masyarakat. 

https://pusdiklat.perpusnas.go.id/regulasi/download/6
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41251/perpres-no-8-tahun-2012
https://jdih.bumn.go.id/lihat/PP%20Nomor%208%20Tahun%202012
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163703/permendikbud-no-3-tahun-2020
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163703/permendikbud-no-3-tahun-2020
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163703/permendikbud-no-3-tahun-2020
https://lppm.bbg.ac.id/download/panduan-xiii-dikti/?wpdmdl=306&refresh=62bac28c472b71656406668
https://lppm.bbg.ac.id/download/panduan-xiii-dikti/?wpdmdl=306&refresh=62bac28c472b71656406668
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1. Luaran Dharma Pendidikan 

a. IPK lulusan. 

b. Prestasi mahasiswa di bidang akademik. 

c. Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik. 

d. Masa studi. 

e. Kelulusan tepat waktu. 

f. Keberhasilan studi. 

g. Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 (lima) aspek berikut: 1) Tracer 

Study terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan secara reguler setiap tahun, 

3) Pertanyaan mencakup inti tracer study, 4) ditargetkan pada seluruh populasi 

(lulusan TS-2 s.d. TS-4), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran. 

h. Waktu tunggu. 

i. Kesesuaian bidang kerja. 

j. Tingkat kepuasan pengguna lulusan. 

2. Luaran Dharma Penelitian dan PkM 

a. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama 

dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi. 

b. Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang  dihasilkan secara mandiri atau 

bersama dosen tetap, yang disitasi. 

c. Produk/jasa karya mahasiwa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama 

dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat. 

d. Produk atau jasa yang ber-HKI atau paten. 

 

E. Prestasi Mahasiswa 

Pretasi mahasiswa meliputi akademik dan non akademik. Hal ini berkaitan 

dengan kualifikasi dan kompetensi capaian lulusan yang mencakup kepribadian, 

pengetahuan, dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan 

khusus. Prestasi akademik dibuktikan dengan kejuaran dalam kompetisi, seperti 

olimpiade sains, best presenter dalam konferensi, kejuaraan dalam penulisan artikel 

ilmiah, dan lain-lain. Perstasi non akademik dibuktikan dengan kejuaran dalam 

kompetisi, seperti tahfidz, tahsin, pidato, seni, olah raga, dan lain-lain. Prestasi 
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mahasiswa memiliki level, yaitu tingkat lokal, tingkat nasional, tingkat regional, 

dan tingkat internasional. 

F. Bentuk Capaian 

Bentuk capaian diupayakan melalui berbagai luaran dari kegiatan 

pembelajaran lulusan pada aspek dharma pendidikan tinggi yang meliputi 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tri dharma ini 

dilaksanakan dengan berbasis outcome (keluaran). 

Bentuk capaian prestasi akademik mahasiswa dibidang akademik meliputi 

bidang bahasa dan sastra. Prestasi pada bidang bahasa meliputi duta bahasa, duta 

baca. Prestasi pada bidang sastra meliputi kegiatan musikalisasi puisi, teater, atau 

film pendek. 

Bentuk capain prestasi nonakademik mahasiswa meliputi bidang olahraga, 

agama, dan seni. 

Bentuk capaian di antaranya publikasi mahasiswa, publikasi ilmiah dalam 

bentuk artikel dan buku ISBN (International Standard Book Number), hak cipta dan 

paten, sertifikat kejuaraan, dan lain-lain. Publikasi mahasiswa di antaranya penulisan 

esay. Esai adalah bentuk tulisan yang mendeskripsikan suatu topik berdasarkan 

refleksi penulis untuk memberikan percerahan dan solusi bagi klalayak luas. Esai 

harus diterbitkan di media elektronik. 

Publikasi ilmiah antara lain book of abstract, prosiding, book chapter, buku 

ISBN, dan artikel ilmiah. Book of abstract adalah kumpulan abstrak artikel ilmiah 

yang diterbitkan dari hasil kegiatan ilmiah, seperti diskusi, seminar, dan konferensi, 

dan diterbitkan di repositori dan minimal terindeks Google Scholar. Prosiding 

adalah kumpulan artikel hasil penelitian mini dalam bentuk artikel sederhana 

(makalah) yang dipresentasikan di forum ilmiah, seperti diskusi, seminar, dan 

konferensi, dan diterbitkan di jurnal berbasis open journal system (OJS). Book 

chapter adalah kumpulan tulisan dari beberapa penulis tentang topik, tema, dan issue 

tertentu yang dibentuk dalam bunga rampai. Book chapter harus ber-ISBN yang 

dipublikasikan di repositori dan Google Books. Buku ISBN meliputi buku hasil 

penelitian ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit level lokal, nasional, regional, dan 

internasional. Buku ISBN non ilmiah diakui pula sebagai capaian di antaranya 
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cerpen, novel, antologi puisi, dan lain-lain. Artikel ilmiah adalah karya hasil 

penelitian yang diterbitkan di jurnal ilmiah berbasis OJS. Jurnal ilmiah meliputi 

jurnal nasional, jurnal terakreditasi nasional, jurnal internasional, jurnal 

internasional bereputasi global. Artikel berbahasa asing yang diakui Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) diakui sebagai publikasi ilmiah internasional. 

Hak Cipta dan Paten merupakan produk ciptaan dalam regim Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) termasuk Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, dan 

lainlain. Hak Cipta berupa sertifikat berbasis karya tulis, sedangkan Paten berupa 

sertifikat berbasis produk, baik produk perangkat lunak maupun produk perangkat 

keras. Paten termasuk juga paten sederhana. Di dalam sertifikat paten terdapat 

inventor sebagai penemu produk, dan ada pemegang paten yang memiliki kuasa 

terhadap lisensi. Berbagai produk karya ciptaan dapat dilakukan pengajuan untuk 

sertifikat Hak Cipta dan Paten. 

Sertifikat berbagai kejuaraan dan penghargaan merupakan capaian. Capaian 

berupa prestasi, baik akademik maupun non akademik. Seluruh sertifikat akan 

dihimpun oleh jurusan dan/atau program studi. 

G. Evaluasi Diri Luaran dan Capaian 

Evaluasi diri Luaran dan capain disusun berikut ini: 
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     Evaluasi diri pada bagan 1 di atas harus merupakan unsur-unsur terukur, sejak 

kebijakan luaran, jumlah capaian, dampak dan kontribusi, hingga hasilnya dalam 

bentuk pemberdayaan umat dan masyarakat. 

H. Penutup 

    Demikian penyusunan kebijakan luaran dan capaian ini telah disusun dengan 

harapan dapat dijadikan sebagai panduan dalam penerapan kebijakan luaran dan 

capaian secara terukur pada Program Studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Wiralodra. Semoga pedoman kebijakan luaran dan 

capaian ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika di lingkungan FKIP, 

Universitas Wiralodra. Hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian.
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