
KURIKULUM
SHINTA DORIZA & AENG MUHIDIN



TUJUAN PEMBELAJARAN

• Memotret kurikulum di lingkungan perkuliahan



KURIKULUM

• salah satu instrumen penting dalam proses pendidikan Untuk Menghasilkan lulusan yang 
berkualitas

• pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi
dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. (Undang-Undang Nomor 12 
tahun 2012 tentang pendidikan tinggi)



KENAPA KURIKULUM BERUBAH

• Selaras dengan perkembangan

• Tuntutan jaman MEA

• kebutuhan masyarakat, 

• kemajuan zaman, 

• kebijakan baru pemerintah



TUNTUTAN SAAT INI

• adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, 
dan dikembangkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 



Tahun 1994 Tahun 2000/2002 Tahun 2012
Penamaan:
• Kurikulum Berbasis Isi
• Kurikulum Nasional

Penamaan:
• Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
• Kurikulum Inti dan Institusional

Penamaan:
• Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT atau 

K-DIKTI)

Dasar Hukum:
• Kepmendikbud No. 056/U/1994

Dasar Hukum:
• Kepmendiknas No. 232/U/2000
• Kepmendiknas No. 045/U/2002

Dasar Hukum:
• UU No. 12/2012
• Perpres No.8 tahun 2012
• Kepmendikbud No. 73/2013
• Kepmendikbud No. 49/2014

Karakteristik:
• Mengutamakan kekuatan

IPTEKS
• Tidak merumuskan

kemampuannya
• Menetapkan matakuliah wajib

S1 100-110 sks dari 144-160 sks

Karakteristik:
• Mengutamakan pencapaian kompetensi
• Tidak menetapkan batasan keilmuan

yang harus dikuasai
• Penetapan kompetensi utama dari hasil

kesepakatan program studi sejenis

Karakteristik:
• Mengutamakan kesetaraan capaian

pembelajaran
• Terdiri dari sikap dan tata nilai,

kemampuan kerja, penguasaan
keilmuan, kewenangan dan tanggung
jawab

• Perumusan capaian pembelajaran
minimal tercantum pada SNPT dan
hasil kesepakatan prodi sejenis



ALASAN PERUBAHAN

• Penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketetapan peraturan, sehingga masih
memungkinkan untuk terus berkembang sesuai pada kondisi terkini dan masa mendatang

• KBK pada umumnya tidak sepenuhnya merujuk pada parameter ukur yang pasti, sehingga
memungkinkan kedalaman atau level capaiannya berbeda walaupun pada program studi
yang sama pada jenjang yang sama pula

• Ketiadaan parameter ukur dalam KBK sulit untuk dinilai apakah program studi jenjang
pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain 



ALASAN PERUBAHAN

• KKNI memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari level 1 terendah sampai
level 9 tertinggi

• Capaian pembelajaran pada setiap level KKNI diuraikan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, 
pengetahuan, kemampuan, wewenang dan tanggung jawab dengan pernyataan yang ringkas yang 
disebut dengan deskriptor generik, yang kedalam dan levelnya sesuai dengan jenjang program 
studi

• KPT sebagai bentuk pengembangan dari KBK menggunakan level kualifikasi KKNI sebagai
pengukur capaian pembelajaran sebagai bahan penyusunan kurikulum suatu program studi

• Perbedaan utama KPT dengan KBK adalah pada kepastian dari jenjang program studi Karena
capaian pembelajaran yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti. 



JIKA DIKAITKAN DENGAN SISTEM PENDIDIKAN TINGGI, 
MAKA KURIKULUM DAPAT BERPERAN SEBAGAI

• Sumber kebijakan pendidikan tinggi untuk menentukan arah penyelenggaraan pendidikannya;

• Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik;

• Patron atau pola pembelajaran, yang mencerminkan bahan kajian, cara mencapai tujuan
pembelajarannya;

• Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial perguruan tinggi dalam
mencapai tujuan pembelajarannya;

• Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu, dan;

• Ukuran keberhasilan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi
masyarakat. 



KKNI

• merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam
rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

• merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan
pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. 

• memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dilengkapi dengan perangkat ukur yang 
memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di 
dunia. 

• JDalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi uga
menjadi alat yang dapat menyaring hanya orang atau SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk ke
Indonesia 



DALAM MENERAPKAN KKNI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI, 
PERGURUAN TINGGI MEMPUNYAI TUGAS DAN FUNGSI

• Setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu
pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang;

• Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan dan mengevaluasi
pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan
kebijakan, regulasi dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi; dan

• Setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk
memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi. 





PENETAPAN TUJUAN PENDIDIKAN

• ditetapkan dengan mengacu antara lain pada visi dan misi program studi, kebutuhan
pemangku kepentingan atau pengguna lulusan, regulasi-regulasi (peraturan-peraturan, 
KKNI, SNPT dan lainnya) serta standar-standar dari lembaga akreditasi yang ingin dituju. 



PENETAPAN PROFIL LULUSAN

• PROFIL LULUSAN
• merupakan peran dan fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan setelah memasuki area kerja dan/atau masyarakat

• dapat dipandang sebagai outcomes pendidikan yang dituju. 

• dapat disepandankan dengan spesifikasi teknis dari hasil proses produksi, dalam hal ini adalah proses 
pembelajaran pada institusi pendidikan. 

• sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran atau akuntabilitas akademik, yaitu dengan melihat seberapa
besar jumlah lulusan yang dapat berperan di masyarakat atau dunia kerja

• dihasilkan dari berbagai macam sumber antara lain melihat dan menganalisis perkembangan IPTEKS, masukan dari
asosiasi, pendapat dari para pakar, pendapat stakeholder, data dari tracer study dan analisis SWOT dari program 
studi maupun perguruan Tinggi. Dengan menetapkan profil lulusan dapat dijadikan

• menjadi langkah utama yang harus dilakukan dalam menyusun capaian pembelajaran. Tidak akan ada capaian
pembelajaran yang dapat dihasilkan tanpa mengetahui profil terlebih dahulu.



TAHAPAN MENETAPKAN PROFIL

• Studi pelacakan lulusan (tracer study) kepada pengguna potensial yang sesuai dengan
bidang studi.

• Identifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan penyelenggaraan program studi sesuai
dengan visi misi UNPAM

• Kesepakatan dengan program studi sejenis dalam asosiasi program studi, hal ini untuk
mengetahui penciri umum program studi.

• Forum diskusi dan pertemuan yang diselenggarakan oleh himpunan atau asosiasi program 
studi sejenis baik secara kewilayahan, nasional dan internasional.



DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN DALAM KKNI

No level

1 Level 5
(program D3)

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara
umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah
prosedural

2 Level 6
(program S1)

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara
umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang
pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

3 Level 8
(Program S2)

Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, danatau seni
didalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau
multidisipliner



LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

• Bagi program studi yang belum memiliki rumusan “kemampuan lulusannya” dapat mencari
referensi rumusan capaian pembelajaran lulusan dari program studi sejenis yang memiliki
reputasi baik, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misal dari: asosiasi profesi, kolegium
keilmuan, konsorsium keilmuan, jurnal pendidikan, atau standar akreditasi dari negara lain.

• Bagi program studi yang telah memiliki rumusan “kemampuan lulusannya‟ dapat mengkaji
dengan membandingkan serta menyandingkan rumusan tersebut terhadap rumusan capaian
pembelajaran pada KKNI untuk melihat kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang
kualifikasinya.

• Menyesuaikan hasil rumusan dengan rumusan sikap dan ketrampilan umum yang telah
ditetapkan di SNPT sebagai salah satu bagian kemampuan minimal yang harus dicapai



PENETAPAN RANCANGAN MATAKULIAH

• untuk dapat menguasai semua unsur dalam capaian pembelajaran, bahan
kajian apakah yang perlu dipelajari dan seberapa tingkat penguasaannya?



BAHAN KAJIAN

• adalah suatu bangunan IPTEKS dari obyek yang dipelajari, yang merupakan:
• ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan yang 

telah menjadi kesepakatan suatu program studi;
• pengetahuan/bidang kajian kekhasan program studi atau pembeda dengan program studi lain dan

sesuai dengan visi dan misi program studi, yang dinyatakan dalam bentuk IPTEKS Pendukung;
• pengetahuan untuk menunjang cabang ilmu suatu program studi, yang dinyatakan dalam bentuk

IPTEKS Pelengkap;

• pengetahuan yang dikembangkan untuk perluasan dan pendalaman keilmuan pada bidang kajian atau
cabang ilmu tertentu;

• keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa depan; dan
• keilmuan sebagai karakteristik Perguruan Tinggi atau ciri Perguruan Tinggi.



PILIHAN BAHAN KAJIAN

• ini sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang bersangkutan, yang biasanya
dapat diambil dari program pengembangan program studi (misalnya diambil dari pohon
penelitian program studi).



TUGAS

• BUATLAH POTRET KURIKULUM YANG KALIAN TEMUI DI PRODI/SEKOLAH YANG 
SEJENIS/SERUMPUN DENGAN KALIAN


