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BAB I.  PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pengembangan kurikulum  sekurang-kurangnya 
dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan informasi, kebutuhan 
masyarakat dan perubahan masa depan. Perkembangan 
ilmu, teknologi, dan informasi pada era globalisasi membuka 
peluang bagi pengembang kurikulum untuk melakukan 
penyesuaian. Sesuai dengan perkembangan jaman, 
kebutuhan masyarakat juga mengalami perubahan, dan hal 
ini perlu diakomodasi dalam pengembangan kurikulum. 
Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam 
pengembangan kurikulum adalah perubahan masa depan. 
Dalam hal ini kurikulum harus dapat memprediksi 
perubahan yang akan terjadi sehingga dapat lebih relevan 
dengan kebutuhan yang akan datang. 

Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan 
tuntutan jaman didasarkan pada adanya ketentuan-
ketentuan yang berlaku yang mengacu pada ketentuan-
ketentuan yang lebih universal. UNESCO menetapkan bahwa 
pendidikan dirahkan pada pencapaian empat hal yang 
merupakan empat pilar kemampuan yaitu learning to know, 
learning to do, learning to be and learning to live together. 
Selain itu, pemberlakuan SK Mendiknas No 232/U/2000 dan 
SK Mendiknas No 45/U/2002 tentang penerapan kurikulum 
berbasis kompetensi di Perguruan Tinggi menuntut adanya 
penyesuaian dan penyempurnaan kurikulum yang akan  
diberlakukan.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Universitas 
Sanata Dharma perlu menetapkan kebijakan dan standar 
mutu kurikulum untuk semua program studi guna menjamin 
pemberlakuan kurikulum yang dinamis, adaptif dan inovatif. 
Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan akan memiliki 
karakter yang sesuai dengan visi dan misi, yaitu memiliki 
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kompetensi (competence), suara hati (conscience), dan hasrat 
bela rasa (compassion) dan selaras dengan ketetapan-
ketetapan yang berlaku. 
 
1.2  Tujuan 
 
Penyusunan manual mutu kurikulum ini bertujuan untuk 
memfasilitasi 
1) Universitas dalam menetapkan kebijakan mutu 

kurikulum 
2) Fakultas/Jurusan/Program Studi dalam menetapkan 

standar mutu yang jelas dan terukur 
3) Fakultas/Jurusan/Program Studi untuk menonjolkan 

keunggulannya yang akuntabel 
4) Dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, 

mengevaluasi, dan menyempurnakan kegiatan 
pembelajaran 

5) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas/Tim Penjaminan 
Mutu Fakultas/Tim Penjaminan Mutu Jurusan/Program 
Studi dalam merencanakan dan melaksanakan program 
evaluasi kurikulum secara internal. 

  
1.3  Landasan Normatif 

Beberapa dokumen yang  dapat dipertimbangkan untuk 
dicermati dalam proses pengembangan kurikulum adalah: 

1. Pada tataran global terdapat dokumen yang kiranya baik 
sebagai bahan kajian dalam pengembangan kurikulum 
yakni Buku yang diterbitkan UNESCO (Delors, 
Jacque,1996, Learning:TheTreasure Within,UNESCO) 

2. Pada tingkat nasional telah terbit dokumen yang 
berkaitan dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi yakni: 
a. SK Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 
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b. SK Mendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum 
Perguruan Tinggi 

c. Dokumen Penjelasan yang disusun oleh Direktorat 
Binsarak Ditjen Dikti yang diterbitkan bulan Januari 
2002 tentang Perubahan Kepmen Dikbud 
No.056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 
Belajar Mahasiswa 

d. SK Dirjen Dikti No.38/DIKTI/Kep/2002 tentang 
Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah 
Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi 

e. Buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 
terbitan DepDikNas, Dirjen Dikti, tahun 2008. 

3. Pada tingkat Universitas Sanata Dharma terdapat 
dokumen tentang: 
a. Visi dan Misi Universitas Sanata Dharma  
b. Kolvenbach, Peter-Hans, 2001 (Alih bahasa oleh M. 

Sastrapratedja, S.J.), Universitas Yesuit dalam Terang 
Kharisma Ignasian, Yogyakarta: Universitas Sanata 
Dharma) 

c. Sobrino, Jon, 2001 (Alih bahasa oleh J. Hartono Budi, 
S.J.), Universitas dengan Inspirasi Kristiani, 
Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma) 

d. Buku Manual Mutu Kurikulum terbitan LPM USD 
tahun 2008. 
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BAB II  PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP    
 
2.1 Pengertian Kurikulum 

 Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi 
kurikulum dari berbagai sumber, agar dapat diketahui posisi 
dan fungsi kurikulum dalam sistem pendidikan. Beberapa 
definisi itu, antara lain: 
a.  Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu (Pasal 1 Butir 19 UU No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional); 

b.  Kurikulum pendidikan tinggi adalah 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 perguruan tinggi (Pasal 1 Butir 6 
Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman 
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian 
Hasil Belajar Mahasiswa); 

c.  Menurut Grayson (1978), kurikulum adalah suatu 
perencanaan untuk mendapatkan keluaran (outcomes) 
yang diharapkan dari suatu pembelajaran.  Perencanaan 
tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang 
studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi 
untuk mengembangkan strategi pembelajaran (Materi di 
dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik 
agar sasaran (goals) dan tujuan (objectives) pendidikan 
yang telah ditetapkan dapat tercapai;  

d. Sedangkan menurut Harsono (2005), kurikulum 
merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan 
dalam praktik. Dalam bahasa latin, kurikulum berarti 
track atau jalur pacu. Saat ini definisi kurikulum semakin 
berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak 
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hanya gagasan pendidikan tetapi juga termasuk seluruh 
program pembelajaran yang terencana dari suatu 
institusi pendidikan. 

 
Beberapa definisi kurikulum di atas diharapkan saling 

melengkapi, sehingga pemahaman tentang kurikulum 
menjadi semakin utuh, dan dapat dihindari kekeliruan yang 
mungkin muncul dalam penyusunan, pelaksanaan, dan 
evaluasi kurikulum suatu program studi. Pada dasarnya 
kurikulum memuat tentang apa yang harus diketahui 
mahasiswa dan bagaimana cara mahasiswa memperolehnya. 
Kurikulum dikemas dalam bentuk yang mudah 
dikomunikasikan kepada para pihak yang berkepentingan 
(stakeholders) di dalam institusi pendidikan, akuntabel, dan 
mudah diaplikasikan dalam praktik. 

Kurikulum merupakan   “kendaraan” untuk mencapai 
tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan dari suatu 
program studi. Untuk itu kompetensi yang dimiliki oleh 
lulusan dan kurikulum  suatu program studi perlu 
dirumuskan sesuai dengan tujuan pendidikan dan tuntutan 
kompetensi lulusan, sehingga lulusan program studi tersebut 
memiliki keunggulan komparatif di bidangnya. 

Kurikulum dipahami sebagai dokumen dan sebagai 
kegiatan nyata pendidikan tinggi yang menjadi dasar 
penyelenggaraan program studi.  Kurikulum tersusun atas 
dua hal yaitu: 
1. Kurikulum inti yang mencirikan kompetensi utama 
2. Kurikulum institusional yang merupakan bagian dari 

kurikulum pendidikan tinggi, komplementer dengan 
kurikulum inti, disusun dengan memperhatikan keadaan 
dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan 
tinggi yang bersangkutan (SK Mendiknas No.232/ 
U/2000 Ps. 7) 

Kurikulum bersifat khas untuk suatu program studi, 
sebagaimana juga kekhasan tujuan pendidikan dan 
kompetensi lulusan dari suatu program studi tersebut. 
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Kesadaran penuh atas kekhasan kompetensi lulusan masing-
masing program studi, diharapkan membuat para lulusan 
dari berbagai program studi yang berbeda dapat saling 
melengkapi dan bekerja sama.  

Kurikulum memuat 3 pokok pikiran, yaitu: 
1. Apa yang dirancang untuk mahasiswa; 
2. Apa yang diberikan kepada mahasiswa; dan 
3. Pengalaman apa yang diperoleh mahasiswa.  

 
Kurikulum juga mengandung 4 elemen pokok, yaitu: 

1. Isi (content); 
2. Strategi pembelajaran (teaching-learning strategies); 
3. Proses penilaian (assessment processes), dan 
4. Proses evaluasi (evaluation processess). 

 
Setelah kurikulum program studi tersusun, selanjutnya 

dibuat Peta Kurikulum, yaitu uraian tentang hubungan 
antara setiap matakuliah dengan kompetensi lulusan. Peta 
kurikulum mengarahkan pencapaian kompetensi lulusan 
melalui pembelajaran setiap matakuliah. Berdasarkan peta 
kurikulum tersebut dirumuskan silabus dan Satuan Acara 
Perkuliahan (SAP) atau Rencana Program dan Kegiatan 
Perkuliahan Semester (RPKPS) dari setiap matakuliah. 
 Substansi standar isi minimum berdasarkan Standar 
Nasional Pendidikan (SNP) adalah: 

a. Menurut ketetapan PP. No. 19/2005: 
1). Kurikulum tingkat pendidikan tinggi wajib 

memuat mata kuliah Pendidikan Agama, 
Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, 
dan Bahasa Inggris, pada program sarjana dan 
diploma 

2). Kurikulum tingkat pendidikan tinggi program 
sarjana dan diploma wajib memuat mata kuliah 
yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta 
mata kuliah Statistika dan/atau Matematika. 
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b.  Menurut Permendiknas: 
      1). Beban sks minimal dan maksimal program 

pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan 
oleh Badan standar Nasional Pendidikan (BNSP) 
dan ditetapkan dengan peraturan menteri  

2)   Kalender akademik untuk perguruan tinggi diatur 
lebih lanjut dengan peraturan menteri 

 
Selanjutnya, dapat dikemukakan rangkuman standar isi 

yang sesuai dengan SNP dan yang melampaui SNP untuk 
dijadikan pedoman pengembangan kurikulum program studi 
sebagai berikut: 

 
Standar Isi sesuai SNP  Standar Isi yang melampaui 

SNP 
No Sub Kriteria  N

o 
Sub Kriteria 

1 Struktur kurikulum  1 Kesesuaian kurikulum 
dengan visi-misi prodi 

2 Cakupan kurikulum  2 Ketersediaan peta kurikulum 
3 Relevansi Kurikulum  3 Urutan mata kuliah dalam 

peta kurikulum 
4 Beban kredit 

kurikulum 
 4 Urutan pelaksanaan mata 

kuliah dalam kurikulum 
dibandingkan peta 
kurikulum 

5 Integrasi kurikulum  5 Kesesuaian keahlian dosen 
dengan mata kuliah yang 
diajarkan 

6 Fleksibilitas 
kurikulum 

 6 Relevansi peninjauan 
kurikulum 

   7 Fleksibilitas mata kuliah 
pilihan 

 8 Kesesuaian praktikum 

 9 Kecukupan modul praktikum 

 
 



  

Manual Mutu Kurikulum                                          10 

 
2.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari manual mutu kurikulum ini adalah 
kebijakan mutu, standar mutu dan organisasi penjaminan 
mutu yang dapat dipergunakan oleh pimpinan perguruan 
tinggi, penanggungjawab penjaminan mutu perguruan tinggi, 
penanggungjawab tingkat fakultas, program studi dan 
pelaksana kegiatan pembelajaran. 
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 BAB III .  KEBIJAKAN DAN ORGANISASI PENJAMINAN MUTU 

 

3.1 Kebijakan Mutu Kurikulum 

USD mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum 
yang dinamis, adaptif, dan inovatif berspirit Ignasian untuk 
menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 
(competence), suara hati (conscience), dan bela rasa 
(compassion)   
 
3.2 Organisasi Penjaminan Mutu Kurikulum 

Kaprodi Forum dosen

Dekan

Dikti
Stakeholders

Rektor
Senat 

Universitas

Senat Fakultas

Lembaga 
Penjaminan Mutu

Tim Penjaminan 
Mutu Fakultas

Garis konsultasi

Garis koordinasi/penugasan/pertanggungjawaban

Keterangan:
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3.2.1  Di Tingkat Universitas 

Penjamin mutu kurikulum di Universitas Sanata Dharma 
terdiri atas pimpinan universitas dibantu oleh Lembaga 
Penjaminan Mutu (LPM). Pimpinan Universitas menetapkan 
kebijakan dan standar mutu kurikulum yang disetujui oleh 
Senat unversitas. 

3.2.2  Di Tingkat Fakultas 

1) Penjamin mutu kurikulum di tingkat Fakultas terdiri atas 
pimpinan Fakultas (Dekan), Senat Fakultas dan Tim 
Penjaminan Mutu Fakultas (jika ada) 

2)  Senat Fakultas dan Dekan mengarahkan kepada 
Jurusan/Program Studi tentang pelaksanaan kebijakan 
dan standar mutu kurikulum yang telah ditetapkan oleh 
universitas dengan mempertimbangkan ketetapan-
ketetapan yang berlaku dan masukan dari stakeholders 
maupun alumni. 

3)  Tim penjamin mutu kurikulum fakultas (atau pejabat 
yang ditugasi) memonitor dan mengevaluasi 
pelaksanaan kurikulum Program Studi. 

 
3. 2.3 Di Tingkat Jurusan/Program Studi 

1) Penjaminan mutu kurikulum di tingkat Jurusan/Program 
Studi dilaksanakan oleh forum dosen Ketua Program 
Studi dengan mempertimbangkan ketetapan-ketetapan 
yang berlaku yang berlaku, masukan-masukan dari 
stakeholders,  maupun alumni.  

2) Ketua Program Studi mengarahkan pelaksanaan 
kurikulum di  Program Studi. 
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BAB IV.  STANDAR DAN MEKANISME PEMENUHAN STANDAR 

 

Standar Kurikulum 

4.1  Standar Perencanaan 

Universitas memiliki pedoman perancangan, pelaksanaan,  
dan  evaluasi kurikulum yang bersumber pada ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

4.2  Standar Pelaksanaan 

Pelaksanaan kurikulum harus sesuai dengan panduan 
pelaksanaan kurikulum. 

4.3  Standar Monitoring dan Evaluasi 

Kurikulum program studi harus ditinjau secara periodik 

 Mekanisme Pemenuhan Standar 

Untuk menjamin terpenuhinya standar perencanaan 
kurikulum program studi, maka USD menyediakan panduan 
pengembangan  kurikulum program studi yang menyatakan 
bahwa : 

 Kurikulum harus mengacu pada visi dan misi universitas 
 Kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi. 
 Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. 
 Kurikulum harus mampu memprediksi perubahan masa 

depan dengan adanya  mata kuliah-mata kuliah pilihan 
yang  sesuai dengan perkembangan mutakhir. 

 Kurikulum harus dimplementasikan dalam proses 
pembelajaran yang diampu oleh sumber daya manusia 
yang kompeten dalam bidangnya. 
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Untuk menjamin pelaksanaan kurikulum sesuai 
dengan pedoman maka program studi harus menyiapkan 
dokumen-dokumen berikut 
1) dokumen Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Perkuliahan/Satuan Acara Perkuliahan, daftar hadir, 
laporan pelaksanaan perkuliahan, soal ujian 
berdasarkan kompetensi. 

2) dokumen laporan evaluasi pelaksanaan perkuliahan dan 
hasil ujian. 

3) Sumber daya manusia yang cukup dan memiliki 
kompetensi pada matakuliah yang diampunya. 
 
Standar monitoring dan evaluasi kurikulum dipenuhi 

dengan menyediakan dokumen prosedur peninjauan 
kurikulum berikut dengan pembentukan tim yang bertugas 
meninjau dan mengevaluasi kurikulum secara periodik.  
Dokumen tersebut harus mampu memperlihatkan 
bagaimana tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang 
telah ditetapkan dapat diukur dan dicapai.  Selain itu, harus 
tersedia perangkat dan mekanisme yang mampu 
meyakinkan bahwa hasil evaluasi yang digabungkan dengan 
hasil survey, sungguh dapat digunakan/dioperasikan sebagai 
bukti untuk perbaikan standar isi secara berkelanjutan. 
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Lampiran 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panduan Pengembangan 

Kurikulum Program Studi 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAS SANATA DHARMA 
2003 
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A. Pengantar 
 

Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi 
ini disusun dalam rangka sebuah upaya untuk melihat 
kembali proses penyelenggaraan pendidikan di tiap Program 
Studi di Universitas Sanata Dharma dengan 
mempertimbangkan berbagai perkembangan khususnya 
yang berkaitan dengan upaya pembaharuan 
(pengembangan) Kurikulum Program Studi. 

Beberapa dokumen yang kiranya dapat 
dipertimbangkan untuk dicermati selama proses 
pengembangan kurikulum antara lain: 
 
1. Pada tataran global terdapat dokumen yang kiranya baik 

sebagai bahan kajian dalam pengembangan kurikulum 
yakni Buku yang diterbitkan UNESCO (Delors, 
Jacque,1996, Learning:The Treasure Within,UNESCO) 

2. Pada tingkat nasional telah terbit dokumen yang 
berkaitan dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi yakni: 
a. SK Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

b. SK Mendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum 
Perguruan Tinggi 

c. Dokumen Penjelasan yang disusun oleh Direktorat 
Binsarak Ditjen Dikti yang diterbitkan bulan Januari 
2002 tentang Perubahan Kepmen Dikbud 
No.056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 
Belajar Mahasiswa 

d. SK Dirjen Dikti No.38/DIKTI/Kep/2002 tentang 
Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah 
Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi 

3. Pada tingkat Universitas Sanata Dharma terdapat 
dokumen tentang: 
a. Visi dan Misi Universitas Sanata Dharma  
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b. Kolvenbach, Peter-Hans, 2001 (Alih bahasa oleh M. 
Sastrapratedja, S.J.), Universitas Yesuit dalam Terang 
Kharisma Ignasian, Yogyakarta: Universitas Sanata 
Dharma) 

c. Sobrino, Jon, 2001 (Alih bahasa oleh J. Hartono Budi, 
S.J.), Universitas dengan Inspirasi Kristiani, 
Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma) 

4. Dan dokumen lain yang relevan. 
 

Kiranya pencermatan tentang berbagai gagasan yang 
dikembangkan melalui dokumen-dokumen di atas dapat 
membantu kita dalam mengembangkan pendidikan di 
Universitas Sanata Dharma khususnya dalam 
mengembangkan kurikulum di setiap Program Studi. Dengan 
demikian boleh kita pahami bahwa pengembangan 
kurikulum tidak berhenti sampai tataran tersusunnya 
sebuah dokumen (yang disebut Kurikulum) melainkan 
sebuah pengkajian yang terus menerus yang melibatkan 
berbagai komponen di setiap Program Studi yang pada 
gilirannya proses pendidikan yang diselenggarakan akan 
menghasilkan lulusan yang semakin baik di tengah berbagai 
kendala dan keterbatasan yang dimiliki. 

Pedoman ini dimaksudkan sebagai salah satu alternatif 
panduan yang dapat dipakai untuk membantu Program Studi 
melakukan pengembangan kurikulum. 

 
Yogyakarta, 3 Maret 2003 

 
 

Tim Penyusun 
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B. Dokumen Kurikulum 
 

Dokumen Kurikulum Program Studi yang tersusun 
sebagai hasil pengembangan dapat berisi deskripsi tentang: 

 
1. Nama Program Studi 
2. Visi dan Misi Program Studi 
3. Sasaran dan Tujuan Program Studi 
4. Kompetensi Lulusan Program Studi 
5. Substansi Kajian atau Mata Kuliah beserta elemen 

kompetensi terkait 
6. Proses Pembelajaran dan Evaluasi hasil belajar 
7. Persyaratan Akademi dosen 
8. Fasilitas utama untuk penyelenggaraan  
9. Masyarakat yang terlibat dalam penyusunan 

kurikulum 
 

Catatan: 
1. Isi dokumen kurikulum di atas mengadopsi SK No.045/ 

U/2002 pasal 4 ayat 1. 
2. Deskripsi dalam dokumen kurikulum diharapkan dapat: 

a. memberi gambaran tentang kompetensi lulusan dan 
proses pendidikan yang diselenggarakan untuk 
pencapaian kompetensi lulusan. 

b. memberi gambaran penyelenggaraan perkuliahan yang 
dapat menjadi acuan bagi para dosen pengampu. 

c. memberi gambaran arah pengembangan SDM dalam 
rangka meningkatkan kinerja program studi. 

d. memberi gambaran arah pengembangan sarana belajar 
untuk menunjang kompetensi lulusan. 
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C. Keterkaitan antar Komponen dalam Kurikulum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visi dan Misi 

USD 

Visi dan Misi 

Program Studi 

Sasaran dan 

Tujuan 

Program Studi 

KOMPETENSI LULUSAN 
Kompetensi Utama dan 

Kompetensi Pendukung lainnya  

SUBSTANSI KAJIAN PROSES 

PEMBELAJARAN 

PROSES 

PEMBELAJARAN 

PERSYARATAN 

AKADEMIS DOSEN 
FASILITAS UTAMA 
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Catatan: 
1. Dalam perumusan kompetensi lulusan prodi, maka visi dan 

misi (baik tingkat universitas maupun fakultas) menjadi 
acuan. Di samping itu tuntutan masyarakat pengguna dan 
stakeholders secara keseluruhan tetap menjadi bahan 
pertimbangan. 

2. Penentuan substansi kajian yang selanjutnya akan 
terdeskripsikan menjadi daftar Mata Kuliah, pemilihan 
metode pembelajaran, dan sistem evaluasi tetap dalam 
kerangka acuan kompetensi lulusan yang ingin dihasilkan 
program studi. 

3. Persyaratan akademik dosen dan kebutuhan fasilitas 
diarahkan pada pencapaian kompetensi lulusan secara 
optimal. 
 

D. Proses Penyusunan Kurikulum 
 

Dalam penyusunan kurikulum dapat dipertimbangkan 
untuk dilakukan empat rangkaian proses yakni: 
1. perumusan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan. 
2. penentuan substansi kajian yang dijabarkan dalam Mata 

Kuliah yang relevan. 
3. penentuan/pemilihan proses pembelajaran (sehingga 

dapat ditentukan pengalaman belajar mahasiswa dan 
jumlah sks yang dibutuhkannya), dan evaluasi hasil 
belajar yang sesuai dengan kompetensi yang hendak 
dicapai melalui pembelajaran setiap substansi kajian. 

4. penentuan prasyarat yang dibutuhkan untuk menunjang 
penyelenggaraan proses pendidikan khususnya tentang 
persyaratan akademik dosen dan fasilitas penunjang yang 
diperlukan. 

Catatan: 
Tidak ditentukan urutan proses mana yang paling baik, 
namun demikian bila rangkaian proses pengembangan di atas 
dapat dilakukan diharapkan pengkajian setiap proses dapat 
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membantu untuk optimalisasi hasil pengembangan kurikulum 
yang dilakukan. 
 
Proses penyusunan kurikulum, terutama dalam hal 
menentukan substansi kajian yang akan dijabarkan dalam 
Mata Kuliah beserta urutan proses pembelajarannya (proses 
b), dapat ditempuh melalui serangkaian proses seperti pada 
diagram di bawah ini. 
 
Dalam banyak hal, akan sangat membantu bila mata kuliah 
dapat dipetakan agar dapat dilihat keterkaitan satu mata 
kuliah dengan mata kuliah lainnya (baik menyangkut sekuen 
mata kuliah ataupun saling keterkaitan bahan kajiannya). 
Dengan cara ini penyebaran mata kuliah ke dalam setiap 
semester dapat lebih baik. 

 
Diagram Alir Proses Penyusunan Kurikulum 
 

Tetapkan Kompetensi

Lulusan

Susun substansi
kajian

Pilih  PBM untuk mencapai
kompetensi yang ditetapkan

Hitung jumlah sks yang
diperlukan

Tetapkan urutan proses belajar
mengajar

sks < 144 atau

sks>160?

Kurikulum S1
Ya Tidak
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E. Beberapa Catatan Tambahan: 

 
Berikut ini adalah hal-hal yang dapat 

dipertimbangkan dalam penyusunan setiap komponen 
Kurikulum Program Studi 

 
1. Pendahuluan 

 
Dalam keseluruhan dokumen kurikulum yang akan 

disusun dapat dideskripsikan, melalui pendahuluan 
misalnya, tentang latar belakang mengapa kurikulum 
program studi harus diubah/dikembangkan. 
 
Hal-hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan antara 
lain: 
a. Paradigma baru pendidikan tinggi yang didasarkan pada 

ukuran mutu yang terkait dengan lima aspek, yaitu 
kualitas, otonomi, akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi. 

b. Terjadi kecenderungan pergeseran sistem manajemen 
pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi. 

c. Terjadi kecenderungan pergeseran pendekatan dalam 
pengembangan kurikulum dari pendekatan yang berbasis 
keilmuan (knowledge based) menjadi pendekatan yang 
berbasis kompetensi dan kecakapan hidup (competency 
and life skill based). 

d. Terjadi kecenderungan perubahan pendekatan dalam 
pembelajaran dari orientasi isi (content orientation) ke 
orientasi kemampuan (competency orientation) dan 
evaluasi hasil belajar didasarkan pada indikator kinerja 
(performance) yang mampu mengungkapkan 
perkembangan belajar mahasiswa secara nyata dan 
berlangsung terus menerus (authentic assessment). 

e. Timbulnya kebutuhan jalinan kerja sama yang terpadu 
antara Program Studi, kalangan masyarakat pengguna, 
dan asosiasi profesi terkait. 
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f. Adanya tuntunan kualifikasi dan kemampuan profesional 
lulusan yang memenuhi standar yang ditetapkan asosiasi 
profesi. 

g. Isu-isu global seperti demokrasi, hak asasi manusia, 
transparansi, lingkungan hidup, akses untuk memperoleh 
kesempatan pendidikan, ekuitas dalam memperoleh 
perlakuan pendidikan, hak mahasiswa dan orang tua 
untuk memilih pendidikan, efisiensi, harmoni, 
peningkatan konsensus pada nilai-nilai universal dengan 
tetap menghargai dan mengembangkan keragaman atau 
multi budaya. 

 
Dari sudut aspek legal formal, berbagai ketentuan 
pemerintah yang tertuang dalam berbagai Surat Keputusan-
nya kiranya cukup jelas mengindikasikan bahwa program 
studi perlu memperbaharui kurikulumnya. 

 
2. Visi dan Misi 
 
Diuraikan visi dan misi Program Studi. 
Visi dan Misi Prodi mengacu pada visi dan misi Fakultas dan 
Universitas. 

 
3. Sasaran dan Tujuan 
 

Uraian visi dan misi Prodi selanjutnya dijabarkan ke 
dalam Sasaran dan Tujuan yang lebih spesifik dan hendak 
dicapai dalam kurun waktu tertentu. 
 
D. Kompetensi Lulusan 
 

Diuraikan kompetensi lulusan yang hendak dihasilkan 
oleh program studi.  
(Kompetensi lulusan dirumuskan oleh prodi) 
 
Sebagai contoh: 
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1. Kompetensi Utama 

Program Studi Pendidikan Fisika menghasilkan guru 
fisika sekolah menengah yang memiliki karakteristik: 
a. Kepribadian 

Memiliki dan dapat menunjukkan kemampuan 
berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, 
berpandangan luas sebagai manusia intelektual serta 
dapat menunjukkan integritas pribadi dan moralitas 
yang tinggi. 

b. Keilmuan dan Ketrampilan: 
Menguasai ilmu fisika secara utuh khususnya fisika 
pada tingkat sekolah menengah. 

c. Keahlian Berkarya: 
Menguasai prinsip dasar pendidikan dan 

pembelajaran. 
Menguasai dan dapat menunjukkan kemampuan 
dalam pengelolaan proses belajar mengajar fisika di 
tingkat sekolah menengah. 

d. Perilaku Berkarya: 
...........dst.............. 

e. Berkehidupan Bersama: 
...........dst.............. 

 
2. Kompetensi Pendukung dan kompetensi lainnya 

dapat dirumuskan program studi. 
Catatan: 
a. Pemahaman kompetensi dapat dicermati dalam 

berbagai dokumen terkait, misal yamg terkait dengan 
SK No.045/U/2002 terdapat dalam pasal 1, Buku 
Pendidikan Berbasis Kompetensi (diterbitkan UAJY), 
Makalah dalam lokakarya yang disusun oleh Drs. Y. 
Sumardi, M.Ed. ”Mengkaji Kurikulum Berbasis 
Kompetensi Program Studi Perguruan Tinggi”; juga 
secara lebih luas dalam Buku Learning: The 
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Treasure Within bagian ke dua (hal 85-140) serta  
yang dokumen yang terkait dengan Universitas Yesuit. 

b. Agar dapat diperoleh gambaran lengkap tentang 
Kompetensi Lulusan Program Studi, maka 
Kompetensi Lulusan Program Studi dapat 
dijadikan sebuah dokumen yang disusun 
tersendiri secara terpisah. 
 

E. Substansi Kajian dan Mata Kuliah 
 

Sedapat mungkin penentuan substansi kajian yang 
akan dijabarkan dalam berbagai Mata Kuliah mengacu pada 
kompetensi yang hendak dicapai prodi. 

Dalam banyak hal penentuan prosentasi sks Mata 
Kuliah untuk setiap elemen kompetensi dapat membantu 
untuk menentukan kesesuaian antara kompetensi yang 
utama ingin dibangun dengan penentuan kajian yang 
relevan. Untuk itu gambaran umumnya dapat ditampilkan 
dalam bentuk tabel: 
 

 

Elemen 
Kompetensi 

 
Prosentase sks Mata Kuliah dalam 

Kurikulum 
Kompetensi 

Utama 
Kompetensi 
Pendukung 

Kompetensi 
Lainnya: 

Pengembangan 
Kepribadian 

     -----%     -----%           -----% 

Keilmuwan dan 
Keterampilan 

     -----%     -----%           -----% 

Keahlian Berkarya      -----%     -----%           -----% 

Perilaku Berkarya      -----%     -----%           -----% 

Berkehidupan 
Bersama 

     -----%     -----%           -----% 

Jumlah  40%-80%  20%-40%         0%-30% 
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Catatan: 
1. penentuan besarnya prosentase untuk setiap elemen 

kompetensi diserahkan kepada program studi. 
2. terdapat ketentuan prosentase dalam pasal 5 SK 

No.045/U/2002 yakni: 
a. Kompetensi utama : 40% - 80% 
b. Kompetensi pendukung : 20% - 40%; dan 
c. Kompetensi lainnya : 0%  - 30% 

 
Agar memudahkan melihat keterkaitan antara substansi kajian 
dengan kompetensi yang ingin dicapainya maka dalam 
dokumen kurikulum (pada bagian Subtansi kajian dan MK) 
kiranya dapat ditampilkan, sebagai contoh, dalam bentuk tabel 
sbb: 

Elemen 
Kompetensi 

Kompetensi 
yang akan 

dicapai 

Mata Kuliah Sks Total 
Sks 

A.  Utama     
Pengembangan 
Kepribadian 

Memiliki dan 
dapat 
menunjukkan 
kemampuan 
berpikir, 
bersikap 
rasional, dan 
dinamis, 
berpandanga
n luas sebagai 
manusia 
intelektual 
serta dapat 
menunjukkan 
integritas 
pribadi dan 
moralitas 
yang tinggi. 

1. Pendidikan 
Agama 

2. Pendidikan 
Pancasila 

3. Pendidikan 
Kewargane
garaan 

4. Teologi 
Moral 

5. Filsafat 
Ilmu  

 

2 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 

10 
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Keilmuwan dan 
Keterampilan 

 
                
......dst...... 

   

Keahlian 
Berkarya 

    

Perilaku 
Berkarya 

    

Berkehidupan 
Bersama 

    

B.  Pendukung     
C.  Lainnya     
 

F. Proses Pembelajaran 
 

1. Gambaran Umum Proses Pembelajaran 
 

Dapat diuraikan bagaimana gambaran umum PBM yang 
mewarnai kegiatan perkuliahan di Program Studi. 
Beberapa unsur yang dapat dipertimbangkan antara lain 
dalam rangka: 
a. Aktualisasi visi dan misi Universitas, visi dan misi 

Fakultas serta visi dan misi Program Studi ke dalam 
PBM. 

b. Implementasi model Pedagogi Ignasian dalam 
kegiatan PBM. 

c. Kesesuaian (umum) PBM dengan kompetensi yang 
ingin dicapai sebagai hasil belajar mahasiswa. 

d. Upaya merubah paradigma dari Teacher Centered 
menuju Student Centered. 

e. Intregasi Teknologi (Informasi) dalam PBM. 
f. Dll. 

 
2. PBM pada setiap elemen kompetensi 
 
Karena pencapaian kompetensi akan menjadi krusial dalam 
setiap kegiatan PBM, maka pemilihan model dan pendekatan 
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PBM menjadi penting,. Pemilihan model PBM akan sangat 
berpengaruh pada pencapaian maksimal kompetensi 
lulusannya. Maka dipandang baik bila dapat diidentifikasikan 
model PBM yang diharapkan dapat terjadi dalam setiap 
kegiatan perkuliahan. 

 
Untuk memudahkan melihat keseluruhan proses pembelajaran 
yang akan dilakukan program studi maka contoh tabel di 
bawah ini kiranya dapat membantu. 
 

No. Kegiatan 
PBM 

Mata Kuliah 
MPK MKK MKB MPB MBB 

1 Kuliah Tatap 
Muka 

20% 60% 20%   

2 Tutorial  20% 50%   
3 Diskusi 

terbimbing 
50% 10%    

4 Seminar 
makalah 
(pada akhir 
semester) 

30%    40% 

5 Presentasi      
6 Problem 

Solving 
 10% 20% 20%  

7 Studi kasus, 
Simulai 

  10% 50%  

8 Praktek    30% 60% 
9 Dll      
 
Catatan: 
a. Prosentasi dalam tabel hanya sebagai contoh. 
b. Kegiatan PBM lainnya dapat dipilih program studi sesuai 

dengan karakteristik prodi dan pencapaian kompetensi 
(mungkin yang lebih spesifik) yang ingin dicapainya. 
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c. Dalam dokumen Kurikulum, kegiatan PBM yang dipilih 
dapat juga disertai deskripsi perihal gambaran proses 
belajar yang diharapkan untuk setiap bentuk kegiatan 
PBM yang ditentukan. 
 

G. Evaluasi Hasil Belajar 
 

1. Gambaran Umum 
 

Disadari atau tidak sistem evaluasi yang dipilih sangat 
diwarnai dengan semangat dan motivasi yang beragam. 
Dapat saja terjadi bahwa pemilihan bentuk evaluasi 
didasarkan atas kemudahan dan efisiensi dalam mengkorekasi 
hasilnya (dengat mengingat banyaknya peserta kuliah). Dapat 
saja terjadi bahwa tujuan (kompetensi) apa yang ingin 
dibangun melalui perkuliahan dievaluasi secara  kurang 
sesuai dan memadai. Maka sangat dimungkinkan bahwa 
sistem evaluasi yang dipakai sama sekali belum cocok dengan 
apa yang seharusnya dievaluasi sebagai hasil belajar para 
mahasiswa. 

Oleh karena itu penting untuk memilih/menganjurkan 
bentuk evaluasi yang lebih relevan, baik relavan dengan model 
PBM yang dipilih/dianjurkan maupun kompetensi yang 
seharusnya terbangun melalui kegiatan PBM. 

Dalam era kurikulum berbasis kompetensi, maka ada 
banyak saran bahwa sistem evaluasi yang dipakai adalah 
Authentic Assessment dengan berbagai variasi bentuk dan 
waktu penyelenggaraannya. 

Dengan kata lain ada kebutuhan untuk memberi 
deskripsi mengenai gambaran umum tentang bagaimana 
program studi akan mengevaluasi pencapaian kompetensi 
pada setiap pelaksanaan pembelajarannya. 
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2. Bentuk Evaluasi dalam setiap PBM pada masing-
masing elemen kompetensi 

 
No Bentuk Evaluasi Mata Kuliah 

MPK MPK MKB MPB MBB 
1 Ujian tertulus   30%   
2 Ujian praktek   50%   
3 Ujian lisan      
4 Makalah      
5 Hasil Rancangan      
6 Laporan Studi 

Kasus 
  20%   

7 Laporan Kegiatan 
Praktek 

     

8       
9 Dll      
 
 Catatan: 
a. Prosentase dalam tabel hanya contoh 
b. Evaluasi lainnya dapat dipilih program studi sesuai 

dengan karakteristik prodi dan      pencapaian kompetensi 
(mungkin yang lebih spesifik) yang ingin dicapainya. 

c. Dalam dokumen Kurikulum, bentuk evaluasi yang dipilih 
dapat juga disertai tentang bentuk evaluasi beserta 
contoh dan cara penilaian yang diharapkan dapat 
diterapkan. 
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H. PERSYARATAN AKADEMIS DOSEN 
 

1. Gambaran Umum 
 

Disadari atau tidak, penentuan dosen mana yang akan 
mengampu Mata Kuliah tertentu kadang belum ideal dalam 
hal kesesuaian antara kualifikasi dosen dengan bidang kajian 
(Mata Kuliah) yang akan diampunya. 
Berbagai keterbatasan (hasil rekrutmen dan penentuan beban 
kerja dosen) yang terdapat di lembaga ini menjadi salah satu 
faktor pengaruhnya. Namun demikian bukan berarti 
mengoptimalkan penentuan dosen pengampu suatu 
perkuliahan menjadi tidak penting. Oleh karena itu dalam 
naskah ini perlu diberi deskripsi secara jelas perihal 
persyaratan akademis dosen yang relevan dengan substansi 
kajian yang akan dipelajari melalui kegiatan PBM). 

 
2. Persyaratan Akademis Dosen untuk setiap Substansi 

Kajian 
 

Substansi Kajian Persyaratan 
Akademis 

Keterangan 

Pengembangan 
Kepribadian: 
Pendidikan Agama 
 
Pendidikan 
Kewarganegaraan 
Dst. 

Mis: S2 bidang Teologi 
 
 
 
Mis: S2 bidang 
Sosial/Humaniora 

 

Keilmuan dan 
Keterampilan: 

  

Keahlian Berkarya:   

Perilaku Berkarya:   
Berkehidupan 
Bersama: 
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Catatan: 
Kolom keterangan dapat diisi manakala untuk mengampu 
suatu Mata Kuliah tertentu perlu dipersyaratkan aspek 
tertentu diluar syarat akademik. 
 
I. Fasilitas Utama 

 
Untuk menunjang tercapainya kompetensi lulusan, maka 
fasilitas utama yang diperlukan adalah (misalnya): 

 
Misalnya: 

Fasilitas Utama Ket 
1. ruang kuliah berkapasitas 75 orang 
2. ruang kuliah berkapasitas 25-30 orang 
3. lab pembelajaran disertai bengkel 

pembuatan sumber belajar 
4. lab komputer 
5. lab fisika 
6. lab multimedia 
7. lab pengajaran mikro (peer teaching) 
8. sekolah tempat praktek mengajar (real 

teaching) 
9. dll. Sesuai dengan karakteristik Prodi 
 

 …….ruang 
 
….dst……. 
 
 

 
Catatan: Dalam dokumen kurikulum dapat pula 

dideskripsikan jumlah (minimal) dan fungsi untuk 
setiap fasilitas dan sejauh mana relevansinya 
dengan pencapaian kompetensi lulusan prodi. 

 
J. Masyarakat yang Terlibat Dalam Penyusunan 

Kurikulum 
 
Sebutkan siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan 
kurikulum dan dideskripsikan apa peranannya dalam proses 
penyusunan kurikulum yang telah disusun. 
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K. Lampiran 
 
Untuk melengkapi dokumen kurikulum, maka kiranya 
lampiran di bawah ini dapat saja menjadi bagiannya: 
1. Daftar Nama Mata Kuliah beserta sks yang disebarkan 

dalam setiap Semester 
2. Daftar Nama Dosen, jenjang pendidikan, bidang 

keahlian, jabatan akademik, dan Mata Kuliah yang 
diampunya 

3. Deskripsi Umum Setiap Mata Kuliah dan Kompetensi 
yang ingin dicapai 



 

 
A. TUJUAN 
Menjamin terlaksananya peranca 
ngan kurikulum yang baik pada tiap-tiap program studi 
  
A. DESKRIPSI 
 
Kurikulum program studi perlu dirancang dan dilakukan 
peninjauan secara reguler dengan memperhatikan visi-misi 
program studi, kompetensi lulusan yang diharapkan, 
perkembangan ilmu dan teknologi, relevansi dengan kebutuhan 
stakeholders, dan sumber daya yang tersedia. 
Pada dasarnya, model penyusunan/pengembangan kurikulum 
didasarkan atas tiga tahapan proses, yaitu : 1) Perumusan 
masalah, 2) Penyusunan Struktur dan Organisasi Kurikulum, dan 
3) Implementasi dan evaluasi yang alurnya digambarkan pada 
Gambar 1. 
 
B. RUANG LINGKUP 
Ruang lingkup SOP ini adalah pengembangan maupun 
peninjauan kurikulum program studi 
 
C. DAFTAR ISTILAH 
Kompetensi  adalah tolok ukur setiap keluaran pembelajaran 
(learning outcomes) yang seharusnya diperoleh oleh peserta 
didik baik dalam hal keilmuan, ketrampilan, dan sikap, serta 
berbagai kualifikasi lainnya. 
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Kebutuhan industri, adalah persyaratan dari lapangan kerja 
terhadap tingkat pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi 
lulusan 
Kebutuhan masyarakat,  adalah persyaratan tentang peran dan 
tanggungjawab lulusan, serta dampak ilmu dan/atau teknologi 
terhadap pembangunan masyarakat 
Kebutuhan profesional adalah persyaratan tentang kompetensi 
lulusan yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dan kriteria 
program pendidikan menurut organisasi profesi. 
 
REFERENSI 
1. SK Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 

2. SK Mendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum Perguruan 
Tinggi 

3. Dokumen Penjelasan yang disusun oleh Direktorat Binsarak 
Ditjen Dikti yang diterbitkan bulan Januari 2002 tentang 
Perubahan Kepmen Dikbud No.056/U/1994 tentang Pedoman 
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 
Belajar Mahasiswa 

4. SK Dirjen Dikti No.38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-
rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 
di Perguruan Tinggi 

5. Buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi terbitan 
DepDikNas, Dirjen Dikti, tahun 2008. 

6. Visi dan Misi Universitas Sanata Dharma  
7. Buku Manual Mutu Kurikulum terbitan LPM USD tahun 2008. 
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PROSEDUR 
Pengembangan Kurikulum ditempuh dengan tahapan sebagai 
berikut: 

 

Pernyataan visi-misi

Kebutuhan Industri

Kebutuhan 
Masyarakat

Kebutuhan 
Profesional

Domain Ilmu 
Pengetahuan

Karakteristik 
Mahasiswa

Badan Akreditasi

Sumber Daya

Evaluasi dari Tenaga 
Ahli

Umpan Balik dari 
Pengguna

Hasil Pencapaian 
Mahasiswa

PENDEFINISIAN 
MASALAH

PENSTRUKTURAN DAN 
PENGORGANISASIAN 

KURIKULUM

Cara Belajar 
Mengajar

Tujuan Pendidikan dan 
Kompetensi Lulusan

Struktur Kurikulum 
pada Tingkat Makro 

dan Rinci

IMPLEMENTASI DAN 
EVALUASI

MASUKAN TAHAPAN PROSES

Hasil 
Evaluasi 

Diri
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1. USD menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan 
kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai 
universitas serta mengacu pada substansi standar isi SNP.  
Kebijakan tersebut antara lain memuat kerangka dasar dan 
sstruktur kurikulum, kedalaman muatan kurikulum, dan 
beban sks efektif. 

2. Fakultas menetapkan kebijakan kurikulum di tingkat 
fakultas dengan mengacu ada kebijakan kurikulum 
universitas dan mengakomodasi visi dan misi fakultas 

3. Universitas, fakultas, atau program studi melakukan tracer 
study untuk mengetahui kebutuhan stakeholders yang 
terdiri atas: a) kebutuhan industri, b)kebutuhan masyarakat,  
c) kebutuhan profesional. 

4. Program studi membentuk tim kurikulum untuk melakukan 
kegiatan pendefinisian masalah dan penstrukturan/ 
pengorganisasian kurikulum 

5. Rumusan substansi kurikulum didiskusikan dalam kegiatan 
lokakarya kurikulum  

6. Draf rumusan kurikulum program studi dipresentasikan di 
hadapan senat fakultas untuk mendapatkan masukan-
masukan 

7. Selanjutnya, draf rumusan kurikulum program studi yang 
sudah direvisi dipresentasikan di hadapan rektorat dan LPM 
untuk mendapatkan masukan dan persetujuan 

8. Kurikulum program studi disahkan oleh Rektor dan 
selanjutnya masuk dalam tahap sosialisasi dan implementasi 

9. Tahap implementasi kurikulum merupakan kegiatan nyata 
kurikulum yang menyangkut proses pembelajaran, proses 
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evaluasi, dan penciptaan suasana pembelajaran.  Secara 
ringkas hal tersebut dapat digambarkan dalam skema 
berikut ini: 

 

KURIKULUM

DOKUMEN
(CURRICULUM PLAN)

 Serangkaian mata kuliah
 Silabus
 Program Kegiatan Pembelajaran (GBPP-

SAP)

KEGIATAN NYATA
(ACTUAL CURRICULUM)
 Proses pembelajaran
 Proses evaluasi 
 Penciptaan suasana 

Pembelajaran

 
 
 
 
 



 

LAMPIRAN 2 

LAMPIRAN 3 
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A. TUJUAN 
Menjamin terlaksananya peninjauan kurikulum yang baik pada 
tiap-tiap program studi 
  
A. DESKRIPSI 
 
Untuk menjaga relevansi, kurikulum program studi  perlu 
dilakukan peninjauan secara reguler dengan memperhatikan 
visi-misi program studi, kompetensi lulusan yang diharapkan, 
perkembangan ilmu dan teknologi, relevansi dengan kebutuhan 
stakeholders, dan sumber daya yang tersedia. 
Evaluasi penyempurnaan dokumen kurikulum dilakukan secara 
bersamaan dengan evaluasi mutu proses pembelajaran yang 
menyangkut evaluasi hasil dan proses pembelajaran.  Evaluasi 
mutu proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengevaluasi 
proses pembelajaran itu sendiri serta untuk mengetahui 
kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam 
dokumen kurikulum.  Dengan evaluasi proses ini program studi 
dapat mengendalikan pelaksanaan standar isi yang ditetapkan. 
  
B. RUANG LINGKUP 
Ruang lingkup SOP ini adalah  peninjauan kurikulum program 
studi. 
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C. DAFTAR ISTILAH 
 

Kompetensi  adalah tolok ukur setiap keluaran pembelajaran 
(learning outcomes) yang seharusnya diperoleh oleh peserta 
didik baik dalam hal keilmuan, ketrampilan, dan sikap, serta 
berbagai kualifikasi lainnya. 
Kebutuhan industri, adalah persyaratan dari lapangan kerja 
terhadap tingkat pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi 
lulusan 
Kebutuhan masyarakat,  adalah persyaratan tentang peran dan 
tanggungjawab lulusan, serta dampak ilmu dan/atau teknologi 
terhadap pembangunan masyarakat 
Kebutuhan profesional adalah persyaratan tentang kompetensi 
lulusan yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dan kriteria 
program pendidikan menurut organisasi profesi. 
 
REFERENSI 
1. Buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi terbitan 

DepDikNas, Dirjen Dikti, tahun 2008. 
2. Visi dan Misi Universitas Sanata Dharma  
3. Buku Manual Mutu Kurikulum terbitan LPM USD tahun 2008. 
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PROSEDUR 
Peninjauan Kurikulum ditempuh dengan tahapan sebagai 
berikut: 

 

  

Kegiatan Penanggungjawab

Perumusan standar mutu
prodi:

Visi-misi, spesifikasi, 
kompetensi lulusan, dan 

kurikulum

Ketua Program Studi

Pemenuhan Standar
kegiatan akademik dan 

penunjang

Kegiatan perkuliahan, kerja 
praktek, PPL, tugas akhir, dll

Kegiatan kerjasama, 
penelitian, dan pengabdian 

masyarakat
Kegiatan ko-kurikuler:

pengembangan 
kepribadian,pengembangan 

karir, dll

 

Pengendalian Standar
Evaluasi penyempurnaan 

kurikulum

Pengendalian Standar
Evaluasi peninjauan 

kurikulum

Ketua Program Studi/
Wakil Ketua Program Studi/

Sekretaris Program studi

Ketua Program Studi/Wakil Ketua 
Program Studi/Sekretaris Program 

studi/dosen/mahasiswa

 

Dekan, tenaga ahli eksternal, 
alumni, pengguna lulusan, 

mahasiswa  
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KUISIONER 
ALUMNI 

 

 

 
 

Survey ini bertujuan untuk melihat permasalahan apa saja yang 
dihadapi oleh lulusan USD setelah selesai menempuh 
pendidikan. Survey yang pertama (FORM 1) adalah survey 
tentang situasi lulusan pada masa-masa awal kelulusan . Survey 
yang kedua (FORM 2) adalah survey tentang kurikulum  
kaitannya dengan dunia kerja sehingga dapat memberikan 
masukan kepada program studi. 

FORM 1 :  IDENTITAS ALUMNI 

Nama Lengkap :  

Alamat tinggal :  

Alamat Kantor (bila 
anda sudah bekerja) 

:  

 

Alamat Email :  
No.Telp. 
Kantor/Rumah/HP 

:  

Tahun Masuk USD :  
Program Studi :  

Tahun Lulus :  

Beri tanda “X” pada kotak (yang diarsir) sesuai dengan 
pilihan  

1 Setelah lulus, apakah yang anda lakukan? 
  Langsung bekerja 
  Melanjutkkan pendidikan 
  Masih mencari pekerjaan sampai sekarang 
2 Berapa lama waktu tunggu untuk mendapatkan 

pekerjaan/sekolah? 
  < 1   bulan 

Lampiran 4 
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KUISIONER 
ALUMNI 

 

 

 
 

  1 - 3 bulan  
  3 - 6 bulan 
  6 - 9 bulan 
  9-12 bulan 
  > 12 bulan 
Bila anda sudah bekerja, Lanjutkan ke nomor 3 sampai 15, 
dan  FORM 2  (halaman 4)                                                                              
Bila anda melanjutkan studi, lanjutkan ke nomor 16 sampai 
17,    Bila  belum bekerja, lanjutkan ke nomor  18 sampai  22 
3 Pekerjaan anda sekarang adalah pekerjaan yang  
  Pertama  
  Kedua  
  Ketiga 
  Lainnya (tuliskan) : ……………..  
4 Berapa gaji pertama anda pada pekerjaan pertama? 
  1 - 2 juta rupiah 
  2 - 3 juta rupiah 
  3 – 4 juta rupiah 
  > 4 juta rupiah 
5 Apa bidang pekerjaan pertama anda? 
   Pendidikan 
   Penerbitan 
   Keuangan 
   Teknologi Informasi 
   Perbankan 
   Penelitian 
   Industri 
  Lainnya (sebutkan) : ………………. 
6 Apa bidang pekerjaan sekarang anda? 
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ALUMNI 

 

 

 
 

   Pendidikan 
   Penerbitan 
   Keuangan 
   Teknologi Informasi 
   Perbankan 
   Penelitian 
   Industri 
  Lainnya (sebutkan) : ………………. 
7 Posisi anda dalam pekerjaan sekarang 
  Guru/dosen 
  Editor 
  Akuntan 
  Konsultan keuangan 
  Analis data 
  Tenaga administrasi 
  Designer 
  Operator 
  Manajer 
  Supervisor 
  Tenaga pemasaran 
  Programmer 
  Lainnya (sebutkan) : …………………. 
8 Berapa gaji  pertama anda pada pekerjaan sekarang? 
  1 - 2 juta rupiah 
  2 - 3 juta rupiah 
  3 – 4 juta rupiah 
  > 4 juta rupiah 
9 Berapa gaji  sekarang pada pekerjaan sekarang? 
  1 - 2 juta rupiah 
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KUISIONER 
ALUMNI 

 

 

 
 

  2 - 3 juta rupiah 
  3 – 4 juta rupiah 
  > 4 juta rupiah 
10 Berapa lama anda bekerja pada pekerjaan sekarang? 

  <6 bulan 
  6 – 12 bulan 
  1 – 2 tahun 
  2 – 3 tahun 
  > 3 tahun 
11 Apakah pendidikan yang anda dapatkan semasa kuliah 

relevan dengan pekerjaan anda? 
  Relevan 
  Kurang relevan 
  Tidak relevan 
12 Sejauh manakah kemampuan bahasa Inggris diperlukan 

di tempat kerja anda? 
  Sangat perlu 
  Perlu 
  Sedang 
  Kurang 
  Tidak Perlu 
13 Sejauh manakah kemampuan bekerja sama (interaksi 

/kerja kelompok) diperlukan di tempat kerja anda? 
  Sangat perlu 
  Perlu 
  Sedang 
  Kurang 
  Tidak Perlu 
14 Apakah anda merasa sesuai dengan pekerjaan anda 
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KUISIONER 
ALUMNI 

 

 

 
 

sekarang sehingga tidak ingin pindah pekerjaan? 
  Ya 
  Tidak 
15 Menurut anda bagaimana pengalaman dalam mencari 

pekerjaan? 
  Sangat mudah 
  mudah 
  Agak sukar 
  Sukar 
  Sangat sukar 
Untuk anda yang melanjutkan studi 
16  Di mana anda melanjutkan pendidikan? (tuliskan) 

Perguruan Tinggi   : 
Fakultas / Jurusan : 
Tahun masuk         : 

17 Menurut anda, cukupkah bekal pengetahuan yang 
anda peroleh di S1 untuk pendidikan lanjutan anda? 

  Lebih dari cukup 
  Cukup 
  Kurang 
  Tidak cukup 
Untuk anda yang belum bekerja dan tidak melanjutkan 
studi 
18 Apakah kegiatan anda sekarang? 
  Menganggur 
  Kursus 
  Membantu orang tua 
  Kerja sosial 
  Lainnya (sebutkan) : ……………. 
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KUISIONER 
ALUMNI 

 

 

 
 

19 Berapa banyak lamaran pekerjaan yang sudah anda 
kirimkan? Sebutkan : ………….buah 

20 Berapa banyak lamaran pekerjaan yang mendapat 
respon? Sebutkan : ………….buah 

21 Sejauh mana kesiapan anda memasuki dunia kerja? 
  Siap 
  Kurang siap 
  Tidak siap 
22 Menurut anda bagaimana pengalaman dalam mencari 

pekerjaan? 
  Sangat mudah 
  mudah 
  Agak sukar 
  Sukar 
  Sangat sukar 
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KUISIONER 
ALUMNI 

 

 

 
 

FORM 2 : OPINI TENTANG KURIKULUM (untuk anda yang 
sudah bekerja) 
 
Berikan opini anda dengan memilih (memberi tanda “X”) 
sesuai dengan tingkat kesetujuan anda berkaitan dengan 
pernyataan-pernyataan yang disediakan 
 
SS = Sangat Setuju   SS = Setuju    N = Netral       
TS = Tidak setuju     STS = Sangat Tidak setuju 

N
o 

Pernyataan SS S N TS STS 

1 Program studi   sudah relevan 
dengan pekerjaan saya sekarang 

     

2 Saya percaya bahwa menjadi 
lulusan Universitas Sanata 
Dharma merupakan faktor 
utama dalam pekerjaan saya 

     

3 Kurikulum Program Studi yang 
saya tempuh relevan dengan 
pekerjaan saya 

     

4 Kurikulum Program Studi yang 
saya tempuh membentuk cara 
berpikir saya, yaitu kritis, analitis, 
logis dan sistematis 

     

5 Kurikulum Program Studi yang 
saya tempuh dapat dipakai untuk 
menyelesaiakan persoalan-
persoalan dalam pekerjaan saya 

     

6 Menurut saya, mata kuliah pilihan yang relevan dengan 
pekerjaan saya adalah (tuliskan ): 
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KUISIONER 
ALUMNI 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

7 Menurut saya Program Studi perlu menambahkan mata 
kuliah pilihan berikut ke dalam kurikuluk agar relevan 
dengan dunia kerja (tuliskan): 

  

  

  

  

8 Menurut saya Program Studi perlu menambahkan 
ketrampilan-ketrampilan berikut kepada para mahasiswa 
untuk mengantiusipasi dunia kerja (tuliskan) 

   

  

  

  

 Terima kasih atas kerja sama baik anda 
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KUISIONER 
ALUMNI 

 

 

 
 

Survey ini bertujuan untuk melihat permasalahan apa saja yang 
dihadapi oleh lulusan USD setelah selesai menempuh 
pendidikan. Survey yang pertama (FORM 1) adalah survey 
tentang situasi lulusan pada masa-masa awal kelulusan . Survey 
yang kedua (FORM 2) adalah survey tentang kurikulum  
kaitannya dengan dunia kerja sehingga dapat memberikan 
masukan kepada program studi. 

FORM 1 :  IDENTITAS ALUMNI 

Nama Lengkap :  

Alamat tinggal :  

Alamat Kantor (bila 
anda sudah bekerja) 

:  

 

Alamat Email :  
No.Telp. 
Kantor/Rumah/HP 

:  

Tahun Masuk USD :  
Program Studi :  

Tahun Lulus :  

Beri tanda “X” pada kotak (yang diarsir) sesuai dengan 
pilihan  

1 Setelah lulus, apakah yang anda lakukan? 
  Langsung bekerja 
  Melanjutkkan pendidikan 
  Masih mencari pekerjaan sampai sekarang 
2 Berapa lama waktu tunggu untuk mendapatkan 

pekerjaan/sekolah? 
  < 1   bulan 

Lampiran 4 
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KUISIONER 
ALUMNI 

 

 

 
 

  1 - 3 bulan  
  3 - 6 bulan 
  6 - 9 bulan 
  9-12 bulan 
  > 12 bulan 
Bila anda sudah bekerja, Lanjutkan ke nomor 3 sampai 15, 
dan  FORM 2  (halaman 4)                                                                              
Bila anda melanjutkan studi, lanjutkan ke nomor 16 sampai 
17,    Bila  belum bekerja, lanjutkan ke nomor  18 sampai  22 
3 Pekerjaan anda sekarang adalah pekerjaan yang  
  Pertama  
  Kedua  
  Ketiga 
  Lainnya (tuliskan) : ……………..  
4 Berapa gaji pertama anda pada pekerjaan pertama? 
  1 - 2 juta rupiah 
  2 - 3 juta rupiah 
  3 – 4 juta rupiah 
  > 4 juta rupiah 
5 Apa bidang pekerjaan pertama anda? 
   Pendidikan 
   Penerbitan 
   Keuangan 
   Teknologi Informasi 
   Perbankan 
   Penelitian 
   Industri 
  Lainnya (sebutkan) : ………………. 
6 Apa bidang pekerjaan sekarang anda? 
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ALUMNI 

 

 

 
 

   Pendidikan 
   Penerbitan 
   Keuangan 
   Teknologi Informasi 
   Perbankan 
   Penelitian 
   Industri 
  Lainnya (sebutkan) : ………………. 
7 Posisi anda dalam pekerjaan sekarang 
  Guru/dosen 
  Editor 
  Akuntan 
  Konsultan keuangan 
  Analis data 
  Tenaga administrasi 
  Designer 
  Operator 
  Manajer 
  Supervisor 
  Tenaga pemasaran 
  Programmer 
  Lainnya (sebutkan) : …………………. 
8 Berapa gaji  pertama anda pada pekerjaan sekarang? 
  1 - 2 juta rupiah 
  2 - 3 juta rupiah 
  3 – 4 juta rupiah 
  > 4 juta rupiah 
9 Berapa gaji  sekarang pada pekerjaan sekarang? 
  1 - 2 juta rupiah 



 

 

Kuesioner Alumni     4 
 

KUISIONER 
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  2 - 3 juta rupiah 
  3 – 4 juta rupiah 
  > 4 juta rupiah 
10 Berapa lama anda bekerja pada pekerjaan sekarang? 

  <6 bulan 
  6 – 12 bulan 
  1 – 2 tahun 
  2 – 3 tahun 
  > 3 tahun 
11 Apakah pendidikan yang anda dapatkan semasa kuliah 

relevan dengan pekerjaan anda? 
  Relevan 
  Kurang relevan 
  Tidak relevan 
12 Sejauh manakah kemampuan bahasa Inggris diperlukan 

di tempat kerja anda? 
  Sangat perlu 
  Perlu 
  Sedang 
  Kurang 
  Tidak Perlu 
13 Sejauh manakah kemampuan bekerja sama (interaksi 

/kerja kelompok) diperlukan di tempat kerja anda? 
  Sangat perlu 
  Perlu 
  Sedang 
  Kurang 
  Tidak Perlu 
14 Apakah anda merasa sesuai dengan pekerjaan anda 
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ALUMNI 

 

 

 
 

sekarang sehingga tidak ingin pindah pekerjaan? 
  Ya 
  Tidak 
15 Menurut anda bagaimana pengalaman dalam mencari 

pekerjaan? 
  Sangat mudah 
  mudah 
  Agak sukar 
  Sukar 
  Sangat sukar 
Untuk anda yang melanjutkan studi 
16  Di mana anda melanjutkan pendidikan? (tuliskan) 

Perguruan Tinggi   : 
Fakultas / Jurusan : 
Tahun masuk         : 

17 Menurut anda, cukupkah bekal pengetahuan yang 
anda peroleh di S1 untuk pendidikan lanjutan anda? 

  Lebih dari cukup 
  Cukup 
  Kurang 
  Tidak cukup 
Untuk anda yang belum bekerja dan tidak melanjutkan 
studi 
18 Apakah kegiatan anda sekarang? 
  Menganggur 
  Kursus 
  Membantu orang tua 
  Kerja sosial 
  Lainnya (sebutkan) : ……………. 
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19 Berapa banyak lamaran pekerjaan yang sudah anda 
kirimkan? Sebutkan : ………….buah 

20 Berapa banyak lamaran pekerjaan yang mendapat 
respon? Sebutkan : ………….buah 

21 Sejauh mana kesiapan anda memasuki dunia kerja? 
  Siap 
  Kurang siap 
  Tidak siap 
22 Menurut anda bagaimana pengalaman dalam mencari 

pekerjaan? 
  Sangat mudah 
  mudah 
  Agak sukar 
  Sukar 
  Sangat sukar 
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FORM 2 : OPINI TENTANG KURIKULUM (untuk anda yang 
sudah bekerja) 
 
Berikan opini anda dengan memilih (memberi tanda “X”) 
sesuai dengan tingkat kesetujuan anda berkaitan dengan 
pernyataan-pernyataan yang disediakan 
 
SS = Sangat Setuju   SS = Setuju    N = Netral       
TS = Tidak setuju     STS = Sangat Tidak setuju 

N
o 

Pernyataan SS S N TS STS 

1 Program studi   sudah relevan 
dengan pekerjaan saya sekarang 

     

2 Saya percaya bahwa menjadi 
lulusan Universitas Sanata 
Dharma merupakan faktor 
utama dalam pekerjaan saya 

     

3 Kurikulum Program Studi yang 
saya tempuh relevan dengan 
pekerjaan saya 

     

4 Kurikulum Program Studi yang 
saya tempuh membentuk cara 
berpikir saya, yaitu kritis, analitis, 
logis dan sistematis 

     

5 Kurikulum Program Studi yang 
saya tempuh dapat dipakai untuk 
menyelesaiakan persoalan-
persoalan dalam pekerjaan saya 

     

6 Menurut saya, mata kuliah pilihan yang relevan dengan 
pekerjaan saya adalah (tuliskan ): 
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7 Menurut saya Program Studi perlu menambahkan mata 
kuliah pilihan berikut ke dalam kurikuluk agar relevan 
dengan dunia kerja (tuliskan): 

  

  

  

  

8 Menurut saya Program Studi perlu menambahkan 
ketrampilan-ketrampilan berikut kepada para mahasiswa 
untuk mengantiusipasi dunia kerja (tuliskan) 

   

  

  

  

 Terima kasih atas kerja sama baik anda 

 
 
 



 

 

 

KUISIONER 
PENGGUNA 
LULUSAN 

 

 

 
 

Survei ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja lulusan USD di 
dunia kerja menurut persepsi pengguna lulusan.  Mohon kesediaaan 
para Pimpinan lembaga di mana lulusan USD bekerja untuk dapat 
berpartisipasi memberi masukan kepada USD dengan mengisi 
kuesioner di bawah ini.  Atas perhatian dan kerja samanya segenap 
Pimpinan USD mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang 
sebesar-besarnya.    

IDENTITAS PENGISI 

Nama : 

Jabatan dalam 
Lembaga/Organisasi/Perusahaan 

: 

Nama 
Lembaga/Organisasi/Perusahaan 

: 

Bidang gerak organisasi/perusahaan : 

Alamat Lembaga/ Organisasi/ 
Perusahaan 

: 
 

Nama alumni prodi  Matematika 
USD yang menjadi staf di 
organisasi/perusahaan yang  
Bapak/Ibu pimpin 

: 

 
KUESIONER 
1. Posisi apa yang ditempati oleh alumni tersebut: 
2. Berapa lama alumni tsb telah bekerja di organisasi/ 

perusahaanIbu/Bapak? _______bulan 
3. Bagaimana penilaian Ibu/Bapak atas alumni tsb untuk hal-hal 

berikut ini (Beri tanda  pada kolom yang sesuai): 
 
 
 

LAMPIRAN 5 
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(1 = Sangat kurang , 5 = Sangat baik) 
 

NO KRITERIA 1 2 3 4 5 

1 Kemampuan dasar saat 
pertama bekerja di 
perusahaan/ organisasi 
Bapak/Ibu 

     

2 Kompetensi      

3 Kemampuan bekerjasama      

4 Kemampuan 
berkomunikasi 

     

5 Inisiatif      

6 Kemandirian      

7 Keterbukaan untuk 
belajar 

     

8 Kedisplinan      

9 Loyalitas      

10 Kepemimpinan      

11 Prestasi keseluruhan      

 
4. Diantara kemampuan-kemampuan berikut yang hendaknya 

dimiliki oleh seorang lulusan prodi Matematika mohon 
dituliskan urutan prioritas. Yang terpenting di beri prioritas 
1, terpenting kedua diberi prioritas 2 dan seterusnya. Bila ada 
kemampuan yang menurut Ibu/Bapak dibutuhkan namun 
tidak tertulis di bawah, silakan ditambahkan pada baris kosong 

 
KEMAMPUAN PRIORITAS 

Komputer  
Analisis  
Kerjasama  
Komunikasi  
Inisiatif  
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Kemandirian  
Keterbukaan  
Kedisiplinan  
Loyalitas  
Kewirausahaan  
Presentasi  
Manajerial  
Kepemimpinan  

  
  
  

 
5. Berdasarkan pengalaman Ibu/Bapak, kemampuan spesifik 

dalam bidang Matematika apa yang dibutuhkan oleh 
organisasi/perusahaan di masa kini maupun mendatang 
(jawaban bisa lebih dari satu)? Isikan pula urutan prioritasnya 

 
NO KEMAMPUAN PRIORITAS 

   

   

   

   

6. Posisi apa saja di lingkungan perusahaan/organisasi 
Ibu/Bapak yang dapat diisi oleh sarjana (diisi sesuai dengan 
prodi yang melakukan survei):  

 
 



 

 

 

KUISIONER 
PENGGUNA 
LULUSAN 

 

 

 
 

7. Apakah Ibu/Bapak memiliki saran maupun kritik yang dapat 
kami pergunakan untuk mengembangkan program studi 
Matematika USD di masa mendatang? 
(mohon dituliskan) 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________,_______________ 
 

 
 
Tanda tangan dan nama terang 

 
 
 

________________________________ 
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AUDIT CHECKLIST KURIKULUM   
 

No Pertanyaan/pernyataan Pilihan 
jawaban 

1 Apakah program studi memiliki rumusan 

kompetensi lulusan? 

a. Sudah 
b. Belum 

2 Dalam proses perumusan kompetensi, 

apakah program studi sudah 

mengikutsertakan kalangan pengguna 

lulusan (user)? 

a. Sudah 
b. Belum 

3 Dalam proses perumusan kompetensi, 
apakah program studi sudah 
mengikutsertakan asosiasi profesi atau 
semacamnya? 

a. Sudah 
b. Belum 

4 Apakah program studi mempunyai strategi untuk mencapai 
kompetensi  melalui  

a. Kurikulum a. Ya 
b. Tidak 

b. Silabi a. Ya 
b. Tidak  

c. GBPP/SAP a. Ya 
b. Tidak 

d. Penilian Kompetensi a. Ya 
b. tidak 

5 Apakah rumusan kompetensi sudah 
disosialisasikan kepada mahasiswa? 

a. Sudah 
b. Belum 

6 Kurikulum Program studi 

 

a. Memuat kompetensi utama dan 

pendukung lainnya secara 

lengkap dan terumus   sangat 

jelas 

b. Memuat kompetensi utama dan 

pendukung lainnya secara 

lengkap dan terumus   jelas 

c. Memuat kompetensi utama dan 

pendukung lainnya secara 

lengkap dan terumus   cukup 

jelas 

d. Memuat kompetensi utama dan 

pendukung lainnya secara 

LPM USD
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lengkap dan terumus   kurang  

jelas 

e. Tidak memuat kompetensi 

utama dan pendukung 

lainnya 

7 Kurikulum Program studi: 

 

a. Sesuai dengan visi-misi, 

sudah berorientasi  ke masa 

depan 

b. Sesuai dengan visi-misi, 

sudah berorientasi  ke masa 

kini 

c. Sesuai dengan visi-misi, 

tetapi masih  berorientasi  ke 

masa lalu 

d. Tidak sesuai visi-misi  

e. Tidak sesuai visi misi dan 

tidak memuat standar 

kompetensi 

8 Kepatuhan terhadap PP. 

No 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional 

Pendidikan pasal 9 juncto 

Pasal 17 ayat (4). 

Apakah Kurikulum prodi telah 
memuat matakuliah Agama, 
Pendidikan Kewarganegaraan, 
Bahasa Indonesia, Bahasa 
Inggris,  Matakuliah bermuatan 
kepribadian/kebudayaan,  
statistika/matematika? 
a. Ya, memuat semua  
b.  Belum memuat semua.  
Matakuliah yang belum ada 
adalah  
______________________________________
______________________________________ 

9 Dalam menjamin 
relevansi kurikulum, 
apakah kelompok dosen 
dalam mina t  s tud i  
(kon se nt ra si  s tud i)  
ya ng sa ma  te la h 
be rte m u u nt u k 
mendiskusikan tentang 
(jawaban dapat lebih dari 

a. Pembaruan buku teks 
b. Isu-isu mutakhir 
c. Proses belajar mengajar 
d. Pengembangan materi dan 

silabi 
e. Penentuan sistematika 

penawaran matakuliah 
f. Penentuan komponen 

evaluasi kinerja mahasiswa 
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satu) 
 

g. Integrasi bahasa inggris 
dalam PBM 

h. Lainnya, sebutkan 
............................... 

i. Prodi tidak memiliki 
kelompok minat 

11 Apa bentuk keterlibatan 

pengguna lulusan dalam 

proses belajar mengajar 

pada program studi 

Saudara? 

 

a. Kuliah tamu (Guest 
lecturing) 

b. Pembimbingan Tugas Akhir 
c. Mengajar secara terjadwal 
d. Pemagangan 
e. Pelatihan 
f. Lainnya, 

......................................(sebutkan) 

12 Apakah dalam pelaksanaan 

kuliah dilakukan hal-hal 

berikut? 

a. Penggunaan buku teks 
bahasa Inggris 

b. Penggunaan bahasa Inggris 
dalam penyampaian materi 

c. Penyusunan tugas 
mahasiswa dengan 
multimedia/internet 

d. Lainnya, sebutkan 
.....................................  

13 Dalam penentuan nilai 

akhir mahasiswa, apakah 

ada matakuliah yang   

bobot nilai untuk PR dan 

tugas-tugas lain lebih dari 

20%? 

 

a. Ya, lebih dari 50% 

matakuliah 

b. Ya,  lebih dari 35%, tetapi 

kurang atau sama dengan 

50% 

c. Ya, lebih dari 20%, tetapi 

kurang atau sama dengan 

35% 

d. Ya, lebih dari 5%, tetapi 

kurang atau sama dengan 

20% 

e. Ya, kurang atau sama dengan 

5% 

f. Belum diketahui 
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14 Apakah matakuliah 
dilengkapi dengan 
deskripsi matakuliah, 
silabus dan SAP? 
 

a. Ya, Lebih dari 95% mata 
kuliah  

b. Ya, Sekitar 85 – 95%  mata 
kuliah dilengkapi dengan 
deskripsi matakuliah, silabus 
dan SAP 

c. Ya, Sekitar 75 – 85%  mata 
kuliah dilengkapi dengan 
deskripsi matakuliah, silabus 
dan SAP 

d. Ya, Sekitar 65 – 75%  mata 
kuliah dilengkapi dengan 
deskripsi matakuliah, silabus 
dan SAP 

e. Matakuliah yang dilengkapi 
deskripsi matakuliah, silabus 
dan SAP kurang dari 65%. 

 
15 Tentang mata kuliah 

pilihan  
 

a. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 
sks dan yang disediakan/ 
dilaksanakan ≥ 2.0 x sks mk 
pilihan yang harus diambil 

b. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 
sks dan  yang disediakan/ 
dilaksanakan sama dengan 
(1.5 – 2.0) x sks mk pilihan 
yang harus diambil 

c. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 
sks dan  yang disediakan/ 
dilaksanakan <1.5 x sks mk 
pilihan yang harus diambil  
atau bobot mata kuliah 
pilihan < 9 sks.  

16 Pelaksanaan peninjauan 
kurikulum selama 5 tahun 
terakhir 

 

a. Pengembangan dilakukan 
secara mandiri dengan 
melibatkan pemangku 
kepentingan internal dan 
eksternal dan 
memperhatikan visi, misi, 
dan umpan balik program 
studi. 

b. Pengembangan dilakukan 
bekerjasama dengan 
perguruan tinggi lain tetapi 
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tidak melibatkan pemangku 
kepentingan eksternal 
lainnya walaupun 
menyesuaikan dengan visi, 
misi, dan umpan balik. 

c. Pengembangan mengikuti 
perubahan di perguruan 
tinggi lain yang disesuaikan 
dengan visi, misi, dan umpan 
balik. 

d. Pengembangan mengikuti 
perubahan di perguruan 
tinggi lain tanpa penyesuaian. 

e. Dalam 5 tahun terakhir, tidak 
pernah melakukan 
peninjauan ulang. 

17 Penyesuaian kurikulum 
dengan perkembangan 
Ipteks dan kebutuhan  

 

a. Pembaharuan kurikulum 
dilakukan sesuai dengan 
perkembangan ilmu dan 
kebutuhan stakeholders 

b. Pembaharuan kurikulum 
dilakukan sesuai dengan 
perkembangan ilmu, tetapi 
kurang memperhatikan 
kebutuhan stakeholders. 

c. Pembaharuan hanya menata 
ulang kurikulum yang sudah 
ada, tanpa disesuaikan 
dengan perkembangan.  

d. Tidak ada pembaharuan 
kurikulum selama 5 tahun 
terakhir. 

Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan 
18 Apakah ada kecenderungan kenaikan 

nilai rata-rata Ujian Masuk (UM)   
dalam tiga tahun terakhir? 

a. Tidak ada 
b. Ada   dari 

............%  
menjadi 
...........% 

c. Tidak tahu 
19 Apakah ada kecenderungan kenaikan 

persentase "pilihan pertama" dari 
mahasiswa yang masuk pada 
program studi ini dalam tiga tahun 
terakhir? 
 

a. Tidak ada 
b. Ada   dari 

............%  
menjadi 
...........% 

c. Tidak tahu 
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20 Apakah ada usaha jurusan/PS untuk 
promosi guna meningkatkan minat 
calon mahasiswa berprestasi? 

a. Ada 
b. Tidak ada 

21 Apakah secara umum ada kenaikan 
indeks prestasi mahasiswa tiap 
angkatan, dibandingkan tahun lalu? 

a.  Ada 
b. Tidak ada 

22 Apakah jurusan/program studi 
memonitor persentase mahasiswa 
yang mengulang MK? 

a. Tidak Pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Selalu 

23 Apakah jurusan/program studi 
memberikan peringatan awal 
kepada mahasiswa sebelum evaluasi 
sisip program? 

a. Tidak Pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Selalu 

24 Apakah jurusan/program studi  
memonitor rata-rata lama studi  
mahasiswa? 

a. Tidak Pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Selalu 

25 Apakah terjadi kenaikan jumlah 
mahasiswa yang lulus 8 semester 
dalam tiga tahun terakhir? 

a. Ya Tidak 

26 Apakah terjadi kenaikan jumlah 
lulusan mahasiswa dengan IPK 3 
atau lebih dalam tiga tahun terakhir? 

a. Ya b. Tidak 

27 Apakah ada usaha jurusan/program 
studi dalam meningkatkan soft skill 
mahasiswa: 

a. Ya b. Tidak 

 Ketrampilan komunikas a. Ya b. Tidak 

 Ketrampilan komputer a. Ya b. Tidak 

 Ketrampilan wirausaha a. Ya b. Tidak 

 Ketrampilan kepemimpin a. Ya b. Tidak 
  Lainnya, sebutkan a. Ya b. Tidak 

28 Apakah jurusan/program studi 
melakukan evaluasi lama 
penyelesaian tugas akhir mahasiswa? 

a. Ya b. Tidak 

29 Apakah ada usaha program studi untuk 
mempersingkat lama studi? 

a. Ya b. Tidak 

30 Apakah jurusan/program studi 
menganjurkan mahasiswa untuk 
meningkatkan kemampuan bahasa 
inggris misalnya dengan TOEFL atau 
IELT? 

a. Ya b. Tidak 

31 Apakah ada kenaikan jumlah 
mahasiswa yang berpartisipasi 
dalam lomba karya ilmiah maupun 
karya tulis dalam tiga tahun terakhir? 

a. Ya b. Tidak 

32 Apakah usaha jurusan/program studi   
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dalam meningkatkan aktivitas dan 
kreativitas mahasiswa? 

 Melalui kegiatan 
kemahasiswaan 

a. Ya Tidak 

 Melalui kegiatan penelitian 
ilmiah mahasiswa 

a. Ya Tidak 

 Melalui kelompok studi a. Ya Tidak 

 Melalui kelompok inovasi a. Ya Tidak 

 Lainnya, sebutkan b.   

33  Apakah ada kenaikan rasio lulusan  
terhadap student body dalam dua 
tahun terakhir? 
 

Tidak. 
Menga

pa? 

Ya. 
Berapa 

%? 

34 Apakah ada usaha jurusan/program 
studi untuk meningkatkan rasio 
lulusan mahasiswa terhadap student 
body: 

  

 Melalui Remidiasi Ya Tidak 
 Melalui Semester Pendek Ya Tidak 
 Melalui Program Khusus Ya Tidak 
 Melalui Bimbingan Intensif Ya Tidak 
 Melalui Lainnya, 

sebutkan.............................. 
Ya Tidak 

35 Apakah jurusan/program studi telah 
melakukan penelusuran lulusan 
(tracer study) secara periodik dalam 
tiga tahun terakhir? 

Ya Tidak 

36 Jika No 18 Ya, Apa sajakah 
informasi yang digali dalam 
penelusuran tersebut tiga tahun 
terakhir? 

  

a. Waktu tunggu mendapatkan 
pekerjaan pertama 

Ya Tidak 

b. Relevansi pekerjaan dengan latar 
belakang pendidikan S-1 

Ya Tidak 

c. Gaji pertama Ya Tidak 
d. Kepuasan pengguna lulusan Ya Tidak 
e. Lainnya:....................................................... Ya Tidak 

37 Secara rata-rata, berapa persen dari 
lulusan yang ditelusur memberikan 
respon? 

  
..............................%  

38 Apakah ada penurunan waktu 
tunggu lulusan untuk mendapatkan 
pekerjaan pertama dalam tiga tahun 
terakhir? 

Ya Tidak Tidak 
tahu 

39 Apakah ada kenaikan relevansi Ya Tidak Tidak 
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pendidikan lulusan dengan 
pekerjaan pertama yang diperoleh 
dalam tiga tahun terakhir? 

tahu 

40 Apakah ada kenaikan gaji pertama 

lulusan dalam tiga tahun terakhir? 

Ya Tidak Tidak 
tahu 

41 Apakah ada kenaikan kepuasan 
pengguna lulusan dalam tiga tahun 
terakhir? 

Ya Tidak Tidak 
tahu 

      
     
      Auditor,
  

 
 
 
 
  
 


