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Kata Pembuka
Perubahan kehidupan telah terjadi melalui berbagai aspek, salah satunya
dalam dunia pendidikan. Perkembangan secara global seperti industri 4. 0,
pandemi, serta megatrend 2045. Perkembangan tersebut mengubah
metode berpikir serta metode bekerja. Dunia industri, dunia usaha, serta
dunia kerja memerlukan sarjana yang tidak cuma pintar, namun pula
mempunyai high order thinking skill ( HOTS), ialah computational thinking,
critical thinking, creative thinking, collaboration, communication serta
compassion. Undang- undang No 12 Tahun 2012 pula sudah
mengamanatkan kalau program akademik wajib sanggup mencetak sarjana
yang mempunyai kecerdasan intelektual, akhlak mulia, serta ketrampilan.
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta( ITNY) merespon perihal tersebut dengan melaksanakan
transformasi pendidikan untuk menciptakan lulusan yang unggul. Trasformasi pendidikan
dilaksankan melalui rekontruksi kurikulum. Buku pedoman Pengembangan Kurikulum Institut
Teknologi Nasional ini agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan
kurikulum program studi. Kritik dan saran dari segenap pembaca sangat kami harapkan guna
penyempurnaan buku panduan.
Dengan ini saya selaku Rektor ITNY, mengucapkan terima kasih kepada tim penulis buku
Pedoman Pengembangan Kurikulum Institut Teknologi Nasional Yogyakarta serta pada semua
pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga dalam
mewujudkan penyempurnaan penulisan buku pedoman ini. Semoga Buku pedoman ini berguna
bagi fakultas dan prodi dalam melaksanakan pengambangan kurikulum.

Yogyakarta, Oktober 2020
Rektor

Dr. Ir. H. Ircham, M.T
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Kata Pengantar
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan Pendidikan Tinggi, hal tersebut dinyatakan pada Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), sebagaimana diatur dalam
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1. Kurikulum harus senantiasa
diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang
dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Melalui kebijakan baru pada
tahun 2020 tentang MBKM, maka ITNY menyambut dan ikut serta dalam melaksanakan kebijakan
tersebut. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan
pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan
pembelajaran di luar program studinya, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat
menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin
kompleks di abad ke21 ini.
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta menerapkan program MBKM untuk memberikan
kesempatan kepada mahasiswa memilih kegiatan pembelajaran di luar prodinya. Kegiatan
tersebut akan memperoleh penyetaraan/ekuivalensi maksimal 20 (dua puluh) sks per kegiatan
per semester. Melalui pilihan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan
kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui pengalaman nyata serta
dinamika lapangan. Buku pedoman ini diterbitkan dengan tujuan menjadi Panduan
pengambangan kurikulum bagi fakultas maupun prodi dalam menyusun kurikulum. Saya
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim penulis yang telah
menyelesaikan buku pedoman ini dengan penuh dedikasi, serta kepada semua pihak yang telah
mendukung penyusunannya. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi fakultas, prodi, dan
pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan di ITNY.
Yogyakarta, Oktober 2020
Wakil Rektor I ITNY

Dr. Ratna Kartikasari, S.T., M.T.
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A. LATAR BELAKANG
Perguruan tinggi merupakan agen perubahan, yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik
generasi penerus bangsa menjadi manusia yang tidak saja cerdas secara intelektual, namun juga
memiliki kecerdasan sikap dan emosional. Pendidikan tinggi tidak hanya menekankan pada
penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan
materialistis. Tujuan pendidikan tinggi adalah membentuk manusia yang memiliki iman dan
taqwa/IMTAQ serta menguasai IPTEKS (UU No. 20 Tahun 2003). Pendidikan tinggi harus mampu
memperbaiki krissi karakter di bidang pendidikan, dengan mengedepankan semangat
kebangsaan, keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan sebagai perwujudan moral luhur yang
harus dimiliki oleh warga negara.
Dalam membentuk karakter tersebut, kurikulum memegang peranan yang sangat penting.
Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya
memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan
zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang
dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Kurikulum harus
dirancang sedemikan rupa supaya mampu mendorong lulusan yang dihasilkan memiliki
kompetensi sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Kebutuhan IDUKA sangat dipengaruhi oleh
dinamika internal, nasional maupun global, sehingga dinamika tersebut harus menjadi
pertimbangan dalam penyusunan kurikulum (Gambar 1)

Gambar 1 Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum
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Dinamika internal merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan dan pengembangan
kurikulum. Salah satu dinamika internal adalah perubahan bentuk dari STTNAS (Sekolah Tinggi
Teknologi Nasional) menjadi bentuk ITNY (Institut Teknologi Nasional Yogyakarta). Perubahan
yang terjadi sebagai akibat perubahan bentuk tersebut adalah perubahan visi dan misi perguruan
tinggi, serta visi keilmuan program studi. Visi misi perguruan tinggi dan visi keilmuan program
studi bersifat dinamis, sehingga ketika terjadi perubahan juga akan berpengaruh terhadap
kurikulum.
Dinamika eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum adalah dinamika
nasional dan global. Dinamika nasional ditunjukkan dengan adanya berbagai perubahan
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk merespon perkembangan zaman.

Visi

Indonesia Emas 2045 sebagai respon terhadap dinamika global Megatrend 2045, serta
perkembangan era industri 4.0 merupakan dua hal yang mendasari perlunya pengembangan
kurikulum. Kedua dinamika tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan dalam dunia
pendidikan. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu
dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diubah
menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi Permendikbud No 3
tahun 2020. Perubahan dalam peraturan tersebut khususnya mengenai kebijakan MBKM yang
dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Seiring dengan kebijakan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Dinamika
ekonomi yang akan mendorong terjadinya Megatrend 2045 serta berkembangnya MEA, akan
mengubah kebutuhan dunia terhadap kompetensi lulusan perguruan tinggi. Selain itu SDGs juga
menuntut lulusan perguruan tinggi untuk mampu memecahkan permasalahan dunia, baik
permasalahan ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Kurikulum pendidikan tinggi harus selalu siap berubah, namun harus tetap mempertahankan
filosofi pendidikan serta peraturan yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak
Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantoro, bahwa hakekat pendidikan serta strategi mencapai
hasil pendidikan yang sesuai dengan budaya Indonesia meliputi tiga prinsip yang disebut “Trikon”,
yaitu kontinyu, konvergen, serta konsentris. Pendidikan merupakan suatu proses yang
berkelanjutan sepanjang hayat, memadukan antara ilmu pengetahuan yang bersumber dari dalam
dan luar negeri dengan kelembutan budi pekerti yang bersumber dari budaya nasional Indonesia.
Kesemuanya itu dapat dicapai jika konsep sistem “among” yang berjiwa kekeluargaan dalam
pendidikan bersendikan atas dua (2) dasar, yaitu pertama kodrat alam sebagai syarat kemajuan
dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya; kedua kemerdekaan sebagai syarat dinamisasi
kekuatan lahir dan batin peserta didik agar dapat memiliki pribadi yang kuat dari hasil berpikir
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serta bertindak merdeka tanpa tekanan dan hambatan dalam mengembangkan potensi dirinya.
Prinsip yang dikemukakan ini sejalan dengan karakter yang diharapkan mengejahwantah sebagai
sikap pendidik dan pemimpin yaitu: Ing ngarso sung tulodo, Ing madya mangun karso, dan Tut
wuri handayani.
Perpaduan dari berbagai dinamika menghasilkan kurikulum yang responsif terhadap kondisi
VUCA. VUCA merupakan singkatan dari Volatile, Uncertain, Complexity, dan Ambiguity, yaitu
perkembangan lingkungan yang makin kompleks dan tidak pasti. Meskipun awalnya istilah ini
dikenal di dunia militer (tahun 90-an) dan bisnis (sekitar tahun 2018), namun dunia pendidikan
juga perlu memperhatikan kondisi ini.
-

Kondisi volatile yang dihadapi oleh ITNY antara lain dunia pendidikan yang sangat cepat
berubah. ITNY harus mempu menjawab tantangan baru di lingkungan global. Perkembangan
ekonomi, revolusi industri 4.0, society 5.0, perubahan politik, merupakan beberapa perubahan
yang harus selalu diantisipasi oleh ITNY. Cita-cita ITNY untuk menghasilkan technpreneur in
future energy harus dapat diwujudkan melalui kurikulum yang berorientasi pada outcome,
sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar.

-

Kurikulum ITNY juga harus mampu menghadapi kondisi uncertain, yaitu kondisi yang sulit
diprediksi dengan akurat. Salah satu kondisi tidak pasti yang dihadapi saat ini adalah kondisi
pandemi covid-19 yang mendorong perubahan gaya hidup. Berbagai kegiatan, termasuk
kegiatan pendidikan mengalami perubahan orientasi. Kegiatan pembelajaran yang semula
masih bersifat luring, sekarang berorientasi pada pembelajaran daring. Penguasaan teknologi
informasi sangat diperlukan untuk dapat tetap bersaing dalam memberikan layaan yang
terbaik.

-

Tantangan selanjutnya adalan complexity yang melibatkan multi faktor dalam perubahan pola
pendidikan. Munculnya kompetitor baru, disrupsi teknologi, berubahnya pola konsumsi,
regulasi yang kompleks, perubahan pola supply chain, mengakibatkan perubahan pada
orientasi lulusan. Lulusan perguruan tinggi tidak hanya dituntut memiliki performa yang prima
dalam sisi akademik, namun juga harus memiliki kemampuan high order thinking skill (HOTS)
untuk memenangkan persaingan di dunia kerja. Untuk itu, ITNY mengembangkan kurikulum
dengan memasukkan kegiatan MBKM. Kegiatan MBKM memungkinan mahasiswa
memperoleh pengalaman yang lebih luas serta pola pikir yang lebih komprehensif untuk
menghadapi kompleksitas di lapangan kerja.

-

Dunia pendidikan juga menghadapi ambiguity, yaitu ketidakjelasan suatu kejadian dan mata
rantai akibatnya. Tantangan dunia pendidikan yang ada saat ini merupakan dampak dari
perubahan dan perkembangan ekonomi global. Perubahan dan perkembangan ekonomi
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global merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Sehingga dunia
pendidikan harus siap setiap saat untuk melakukan tranformasi.
Dunia bisnis, dunia industri, dan dunia kerja (IDUKA) merupakan lapangan kerja bagi lulusan ITNY.
Perkembangan di dunia tersebut tentu akan berpengaruh pada kebutuhan kompetensi lulusan.
Lulusan ITNY dituntut untuk mampu bertahan pada dunia yang mengalami kondisi VUCA terebut.
Dengan demikian, kurikulum juga harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman supaya
mampu mencetak lulusan yang mampu bersaing dan bertahan dalam kondisi apapun.

B. DASAR PENYUSUNAN
Kurikulum sebagai ruh pembelajaran di ITNY disusun berdasarkan landasan filosofis, sosiologis,
psikologis dan yuridis. Dasar penyusunan yang lengkap ini menghasilkan pedoman yang
komprehensif, berwawasan global namun tetap mempertahankan ciri khas prodi.
1. Landasan filosofis
Adalah landasan yang memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan,
pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kurikulum harus
mencerminkan bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari. Kurikulum harus dapat membantu
mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan
kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat.
2. Landasan sosiologis
Adalah landasan yang memberikan pegangan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat
pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif
bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial
pembelajar. Dalam hal ini, kurikulum harus mampu:
a. mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan
pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal.
b. menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya
di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian
terhadap hadirnya suatu keragaman.
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c. mampu membantu peserta didik memiliki kelincahan budaya (cultural agility) yang
dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad
ke-21.
d. Mampu membentuk tiga kompetensi minimal yaitu:
1) minimisasi budaya (cultural minimization), yaitu kemampuan kontrol diri dan
menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional
2) adaptasi budaya (cultural adaptation)
3) integrasi budaya (cultural integration)
3. Landasan psikologis
Adalah landasan yang menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum
mampu:
a. mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi
belajar sepanjang hayat
b. mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan
fungsinya dalam lingkungannya
c. mampu membantu mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan
penalaran tingkat tinggi (higher order thinking)
d. mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang
diinginkan
e. mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia
yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu
berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi
untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.
4) Landasan historis
Adalah landasan yang mendorong terwujudnya kurikulum yang mampu:
a. memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya
b. mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan
mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar
c. mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki
peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.
5) Landasan yuridis
Adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen
3. Undang-Undang

Nomor

12

tahun 2012

tentang Pendidikan

Tinggi
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4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun
6. Peraturan

Tentang

Perguruan Tinggi

2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun

2020

tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian
Perguruan Tinggi.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2020
10. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk
mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2020
11. Statuta Institut Teknologi Nasional Yogyakarta Tahun 2019
12. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ITNY

C. TUJUAN
Buku ini disusun sebagai pedoman bagi program sarjana di ITNY dalam melakukan
pengembangan kurikulum. Prodi dapat melakukan pengembangan kurikulum (reorientasi
atau rekonstruksi) mengacu pada prinsip-prinsip yang dituangkan dalam buku pedoman
pengembangan kurikulum ini. Dengan mengacu pada prinsip tersebut, kurikulum prodi
diharapkan dapat mengikuti dinamika lokal, nasional, maupun global. Pada akhirnya, akan
terwujud kurikulum yang selalu adaptif dan responsif untuk menghasilkan lulusan yang
bermoral, tangguh, dan kreatif serta memiliki daya saing yang tinggi.
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D. DAFTAR ISTILAH
1.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaaan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

2.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pemerintah untuk meningkatkan
kualitas lulusan melalui link and match pendidikan dengan dunia industri, dunia usaha, dan
dunia kerja.

3.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh
seorang lulusan program sarjana sesuai dengan bidang ilmunya.

4.

Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian
atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.

5.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan
dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

6.

IPTEKS adalah kepanjangan dari kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni

7.

IDUKA adalah kepanjangan dari Dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja

8.

University Value merupakan sesuatu yang dapat memberi makna atas semua usaha dan
pekerjaan dan memberikan rambu-rambu dalam mewujudkan visi.

9.

Fakultas adalah fakultas yang berada di lingkungan ITNY, meliputi Fakultas Teknologi Mineral,
Fakultas Teknologi Industri, dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

10. Program Studi (prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik,
dan/atau pendidikan vokasi di ITNY.
11. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada
mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran, melalui berbagai bentuk
kegiatan pembelajaran. Sks juga merupakan besarnya pengakuan aas keberhasilkan usaha
mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler.
12. Reorientasi kurikulum adalah pengembangan kurikulum tanpa melakukan perubahan
terhadap struktur kurikulum sebelumnya.
13. Rekonstruksi kurikulum adalah pengembangan kurikulum dengan melakukan perubahan
terhadap struktur kurikulum
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14. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses
pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna
memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana
pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara
mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi dalam program studi.
15. Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi
pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran
termasuk media pembelajaran
16. Evaluasi Pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan buktibuktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2016).
17. Blended learning merupakan model pembelajaran gabungan antara pembelajaran daring dan
luring.
18. Pembelajaran sinkron adalah pembelajaran secara langsung di sebuah lokasi tertentu, bisa
lokasi fisik maupun virtual, di waktu yang sama.
19. Pembelajaran asinkron adalah pembelajaran yang terjadi dalam situasi belajar mandiri secara
daring.
20. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat
perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya,
berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki
bobot minimal satu satuan kredit semester (sks). Mata kuliah di ITNY mencakup Mata kuliah
Wajib Institusi (MKWI), Mata kuliah Wajib Umum (MKWU), Mata Kuliah Inti Keilmuan Program
Studi, dan Mata kuliah pilihan.
21. Gugus Penjamin Mutu disingkat GPM memiliki tugas untuk menjalankan sistem penjaminan
mutu kurikulum.
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BAB II
UNIVERSITY VALUE DAN VMTS

A. UNIVERSITY VALUE
B. KETERKAITAN VMTS
C. PENCIRI INSTITUSI
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A. UNIVERSITY VALUE
University Value merupakan sesuatu yang dapat memberi makna atas semua usaha dan
pekerjaan dan memberikan rambu-rambu dalam mewujudkan visi. Pada umumnya “core
value” akan dilengkapi dengan “core believe”, sebagai filosofi atau keyakinan yang
membangkitkan semangat tinggi terhadap usaha mewujudkan visi. Nilai-nilai yang
berkembang di setiap organisasi berbeda dan spesifik, sesuai dengan historis, budaya
kerja, dan cita-cita luhur yang ingin dicapai.
Berdasarkan penelusuran sejarah berdirinya ITNY, yang terangkum dalam buku sejarah
yang disusun oleh Yayasan Pendidikan Teknologi Nasional Yogyakarta, dapat dirumuskan
nilai-nilai utama (core value) yang tumbuh dan diyakini sebagai berikut :
a.

Kejuangan dan Kebangsaan

b. mandiri, tidak berlindung pada institusi, golongan, atau agama apapun
c.

semangat pengabdian, kebersamaan yang tulus

d. tidak saling memerintah atau ingin menguasai yang satu terhadap yang lain
Nilai-nilai utama tersebut berkembang menjadi nilai-nilai operasional dan kebaharuan
dalam menjalankan roda organisasi ITNY, yaitu :


Integritas: bertindak jujur, tidak berpihak, and memegang etika, membangun budaya
saling percaya dalam setiap kegiatan di perguruan tinggi dan dalam pengambilan
keputusan



Keunggulan: melayani civitas akademika perguruan tinggi yang bermutu tinggi
secara konsisten, dalam hal program, pendidikan, pelayanan.



Inklusi: mengembangakan pembelajaran inklusif, memfasilitasi keberhasilan semua
orang, dan mendukung seluruh individu.



Akuntabilitas: memastikan integritas dan nilai akademik, kegiatan, dan keuangan
melalui manajemen sumberdaya yang bijak dan terpercaya



Respek: merangkul keberagaman dan memperlakukan pihak lain dengan kesetaraan,
kesopanan, oketerbukaan, dan profesionalisme di seluruh interaksi, kegiatan, dan
pengambilan keputusan.



Kolaborasi: melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama dengan
menghargai nilai teamwork, partisipasi, dan perbedaan ide serta perspektif.
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Inovasi : mendorong, mempertimbangkan, dan dukungan pengembangan gagasan
oleh membina kecerdasan dan kreatifitas individual dan membentuk lingkungan yang
memberikan kesempatan untuk berkembang dan berubah.

B. KETERKAITAN VMTS
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan strategi dirumuskan berdasarkan beberapa dimensi
pertimbangan yaitu : 1) masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, 2) finansial dan non
finansial, serta 3) internal dan ekseternal. Inspirasi dari ketiga dimensi tersebut adalah
nilai-nilai perguruan tinggi yang diperoleh dari latar belakang historis berdirinya institusi,
yang sampai sekarang masih diyakini sebagai nilai-nilai luhur yang dipegang dalam
menjalankan organisasi ITNY secara filosofis.
Dimensi pertimbangan pertama mengandung makna bahwa dalam merumuskan
visi, misi, tujuan, dan strategi harus menegaskan representasi ITNY di mata stakeholder.
Dimensi ini juga sangat memperhatikan bahwa dalam perjalanan sebuah organisasi selalu
mengalami dinamika, sehingga ITNY harus pandai dalam mengelola kondisinya saat ini
dengan bercermin pada masa lalu dan melakukan prediksi situasi di masa yang akan
datang. Akar historis dan budaya organisasi yang kuat akan meletakkan pondasi dalam
meraih cita-cita organisasi di masa yang akan datang.
Dimensi pertimbangan kedua memberikan makna bahwa aspek keberlanjutan
organisasi menjadi motivasi ITNY dalam menjalankan organiasi yang efektif, efisien, aman,
produktif, dan berkelanjutan. Keberlanjutan adalah suatu produk dari integritas dan
sinergi dari setiap komponen organisasi dalam mencapai cita-cita yang sama di masa
depan, dengan mempertimbangkan posisi stakeholder, proses internal, serta proses
pembelajaran pengembangan organisasi kedepannya.
Dimensi pertimbangan ketiga mengandung makna bahwa berkembangnya
organisasi tidak bisa lepas dari peran pihak eksternal, dengan tetap memaksimalkan
potensi internal sebagai sumberdaya utama organisasi. Eksternal tidak hanya pihak yang
menjadi strong supporter tetapi juga strong blocker (kompetitor). Kebijakan eksternal juga
sangat berpengaruh dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan ITNY, khususnya peraturan
dan perundangan dari pemerintah. Pihak Eksternal yang tidak kalah penting dan sangat
diharapkan kontribusinya untuk ITNY adalah alumni. Kiprah alumni di masyarakat menjadi
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salah satu tolok ukur kemauan masyarakat untuk menerima alumni ITNY (acceptability).
Oleh karena itu, alumni akan menjadi agen perubahan ITNY melalui media umpan balik
(feedback) yang efektif dan konstruktif.
Visi, misi, dan tujuan (VMT) institusi, fakultas, dan visi keilmuan program studi harus
menunjukkan sinergi dan korelasi yang kuat, untuk mengikat seluruh anggota organisasi
dalam mencapai visi institusi secara luas. Visi, misi, dan tujuan fakultas serta visi keilmuan
program studi harus memuat kata-kata kunci dalam VMT ITNY.
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Matriks Visi dan Misi ITNY, Fakultas, dan Program Studi
Visi
ITNY

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul

Misi
1.

dalam bidang teknologi dan
technopreneurship khususnya dalam

Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada standar
nasional pendidikan tinggi;

2.

Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan

pengelolaan energi dan lingkungan

teknologi dalam bidang energi dan lingkungan

berkelanjutan, di lingkup internasional pada

berkelanjutan;

tahun 2045.

3.

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk
membangun masyarakat mandiri energi berwawasan
lingkungan yang berkelanjutan;

4.

Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang
berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila;

5.

Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup
nasional dan internasional.

FTI

Fakultas yang unggul dan berdaya saing

1.

global dalam bidang rekayasa, pengelolaan
energi dan tecnopreuneurship untuk

Menyelenggarakan pendidikan dalam lingkup rekayasa
industri

2.

Mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu

mendukung Industri yang berkelanjutan

rekayasa dan pengelolaan energi untuk mendukung indutri

pada Tahun 2040

yang berkelanjutan
3.

Menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas, inovasi
untuk mendukung iklim technopreneurship.

4.

Melaksanakan pengabdian dan kerjasama dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia dan penerapan ilmu
rekayasa

FTM

Menjadi fakultas yang unggul dan berdaya

1.

saing global dalam pengelolaan energy,

Teknologi Mineral berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi

mineral dan technopreneurship yang
berwawasan lingkungan pada tahun 2045

Menyelenggarakan program pendidikan di Fakultas
nasional.

2.

Melaksanakan penelitian dalam rangka mengembangkan
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Visi

Misi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan
lingkungan untuk menjadikan lulusan intelektual dan
professional.
3.

Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai
proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
yang berwawasan lingkungan untuk pembelajaran dan
pematangan Sivitas Akademika.

4.

Meningkatkan sumber daya manusia berdaya saing
internasional.

5.

Melaksanakan kerjasama dengan institusi lain baik dalam
maupun luar negeri.

FTSP

Menjadi unggulan di tingkat internasional

1.

Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas

pada tahun 2045 dalam teknologi dan

2.

Menyeleggarakan tata pamong dan tata kelola yang

technopreneurship di bidang Teknik Sipil
dan Perencanaan Ruang yang berorientasi

berkualitas
3.

pada lingkungan berkelanjutan

Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang diakui
masyarakat internasionla dalam rangka pengembangan
teknologi untuk lingkungan berkelanjutan

4.

Mengembangkan jiwa technopreperuh yang beretika,
bermoral, tangguh, dan kreatif

5.

Mengembangkan sumberdaya berstandar internasional

6.

Mengembangkan kerjasama berskala internasional
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Berdasarkan rumusan visi, misi, dan tujaun di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
1.

Terdapat kata kunci yang mengikat visi, misi, tujuan, ITNY, fakultas dan prodi, yaitu fokus
pada bidang teknologi dan pembangunan berkelanjutan.

2.

Pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, dan pemenuhan mutu pendidikan sesuai dengan
standar nasional pendidikan tinggi.

3.

Pengembangan sumberdaya internal yang dimiliki, khususnya peningkatan daya saing
sumberdaya manusia di level nasional maupun internasional.

4.

Pengembangan kerjasama dengan pihak lain terkait dengan partnership, resource sharing dan
institutional capacity building.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pernyataan visi, misi, dan tujuan secara komprehensif
telah memuat tiga dimensi pertimbangan dalam perumusan visi, misi, dan tujuan. Pernyataan visi,
misi, tujuan telah menunjukkan komitmen pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi, yang
artinya ITNY secara keseluruhan telah siap untuk melakukan upaya pemenuhan standar tersebut,
yang tertuang dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasioanal Pendidikan
Tinggi.
Proses pencapaian visi, misi, dan tujuan diwujudkan dalam serangkaian tindakan strategi jangka
panjang, menengah, dan jangka pendek. Target, indikator, dan kegiatan ditetapkan dalam strategi
tersebut sebagai bentuk operasionalisasi pencapaian visi, misi, dan tujuan dengan waktu capaian
tertentu sesuai dengan level dan keududukan strategi. Monitoring dan evaluasi capaian dilakukan
secara berkala dan berkesinambungan.

VISI ITNY
ITNY menjadi perguruan tinggi
yang unggul dalam bidang
teknologi dan
technopreneurship khususnya
dalam pengelolaan energi dan
lingkungan berkelanjutan, di

VISI FAKULTAS
Fakultas yang unggul dan

VISI KEILMUAN PRODI
Teknik Elektro

berdaya saing global dalam

Program

bidang rekayasa, pengelolaan

menjadi program studi yang unggul

Studi

Teknik

Elektro

energi dan tecnopreuneurship

di bidang Instrumentasi dan Kendali

untuk mendukung Industri

serta Energi Elektrik untuk berperan

yang berkelanjutan pada

aktif pada Revolusi Industri. 4.0 di

Tahun 2040

lingkup nasional pada tahun 2045.
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lingkup internasional pada

Teknik Mesin

tahun 2045.

Menjadi Program Studi Teknik Mesin
yang unggul dan diakui di lingkup
global dalam ilmu Teknik Mesin
khususnya

bidang

Manufaktur,

Desain,

Perawatan

dan

technopreneurship pada tahun 2040
Teknik Pertambangan
Menjadi

program

studi

unggul

dalam technopreneurship di bidang
Menjadi fakultas yang unggul
dan berdaya saing global
dalam pengelolaan energy,
mineral dan
technopreneurship yang
berwawasan lingkungan pada
tahun 2045

pengelolaan mineral dan batubara
yang berwawasan lingkungan serta
berdaya saing global pada tahun
2045.
Teknik Geologi
Menjadikan program studi Teknik
Geologi yang unggul di bidang
pemetaan geologi serta penelitian
gunung

api

untuk

pemodelan

geologi pada tahun 2030 sebagai
bagian dari visi ITNY
Teknik Sipil
Menjadi program studi unggulan
Menjadi unggulan di tingkat
internasional pada tahun 2045
dalam teknologi dan
technopreneurship di bidang
Teknik Sipil dan Perencanaan
Ruang yang berorientasi pada
lingkungan berkelanjutan

ditingkat internasional pada tahun
2045 di bidang teknologi dan
technopreneurship khususnya
perancangan bangunan sipil yang
berorientasi pada lingkungan
berkelanjutan
Perencanaan Wilayah dan Kota
Menjadi

unggulan

internasional

di

dalam

tingkat
inovasi

teknologi perencanaan ruang yang
berkelanjutan pada tahun 2045
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Berdasarkan pemetaan keterkaitan visi tersebut, dapat disimpulkan bahwa visi keilmuan
program studi telah mencerminkan keterkaitan dengan visi fakultas maupun visi ITNY. Kata
kunci yang tercantum dalam visi keilmuan program studi terkait visi ITNY adalah:
-

Technopreneurship

-

Teknologi

-

Berkelanjutan

C. PENCIRI INSTITUSI
ITNY menetapkan penciri institusi, untuk menunjukkan kekhasan yang dimiliki oleh ITNY. Penciri
institusi yang ditetapkan adalah “technopreneur in future energy”.
Latar belakang ditetapkannya penciri institusi adalah:
-

Keinginan untuk menghasilkan lulusan yang bertindak sebagai penyedia kerja (job creator)
karena kesempatan kerja semakin sempit.

-

Kemunculan gagasan untuk mendekatkan lulusan ITNY kepada masyarakat melalui
implementasi teknologi yang dihasilkan

-

Inisiasi the 3rd Generation University model, yaitu berorientasi pada pendidikan, riset dan
entrepreneurship, berperan sebagai creating value, mempunyai metode inter-disciplinary
science dan bersifat profesional management.

Kata technopreneur dipilih berdasarkan dua pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah ITNY
telah memiliki persyaratan untuk melaksanakan pendidikan technopreneurship. Persyaratan yang
dimaksud adalah kemampuan menghasilkan teknologi, kemampuan manajerial, serta
kemampuan technopreneur. Pertimbangan kedua, ITNY telah memiliki infrastruktur untuk
mendukung pengembangan karakter technopreneur. Infrastruktur yang dimaksud antara lain
berupa perangkat pembelajaran dan perangkat pengembangan inovasi sebagai payung dari
pengembangan technopreneurship.
Kata energy dipilih karena pertimbangan inti keilmuan program studi. Pemetaan inti keilmuan
menunjukkan bahwa inti keilmuan prodi di ITNY dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu:
bidang sumberdaya, konversi, dan konservasi energi.
Penciri institusi ditetapkan untuk menunjukkan ciri khas lulusan ITNY. Lulusan dengan bekal jiwa
technopreneur serta pengetahuan dalam pengembangan energi masa depan (future energy)
diharapkan akan menjadi lulusan yang berdaya saing (joob seeker), profesional (job creator), serta
memiliki higher degree pursuer yang unggul.
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BAB III
KURIKULUM DALAM KONTEKS
PENDIDIKAN NASIONAL
A. KETERKAITAN KURIKULUM DENGAN SNPT
B. IMPLEMENTASI MBKM
C. DOKUMEN KURIKULUM BERDASARKAN
AKREDITASI PRODI
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A. KETERKAITAN KURIKULUM DENGAN SNPT
Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan
pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum
memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan,
pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein
& Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai
dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum
tersebut dapat digambarkan dalam bentuk Gambar 2

Gambar 2 Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi (Kemdikdud, 2020)
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Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SNDikti yang
terdiri dari delapan (8) standar yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran,
Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan, dan Standar
Pembiayaan Pembelajaran. Jika ke-delapan standar tersebut dikaitkan dengan pengembangan
dan pelaksanaan kurikulum, ilustrasi ditunjukkan dalam Gambar 3.

Gambar 3 SN-Dikti Kaitannya dengan Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum (Kemdikdud,
2020)
Gambar 3 menjelaskan kaitan antara pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan
tinggi dengan SN-Dikti melalui kajian di setiap unsur dari pelaksanaan kurikulum tersebut, serta
pentingnya perbaikan berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam ranah ke-delapan standar pada SN-Dikti.
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum
berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya SKL/CPL merupakan acuan atau landasan utamanya.
Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti
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sesungguhnya telah menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Hal ini sangat
mendukung Kurikulum. Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi internasional yang
berlandaskan pendekatan OBE.
Prinsip siklus kurikulum dengan pendekatan OBE dapat digambarkan secara sederhana melalui
Gambar 4.

Gambar 4 Kurikulum dengan Pendekatan OBE (Kemdikdud, 2020)
Beragam model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan
pelaksanaan kurikulum, di antaranya yang paling sederhana terdiri dari tiga tahapan yang saling
berinteraksi, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.
a. Outcome Based Curriculum (OBC), pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil
dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Ber landaskan CPL ini kemudian diturunkan bahan
kajian (body of knowledge), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum,
desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS),
mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi.
Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBC, kurikulum dikembangkan secara selaras
berdasarkan CPL?
b. Outcome Based Learning and Teaching (OBLT), pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang
didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber
belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode
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pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL.
Bentuk pembelajaran termasuk, bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program
Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBLT, CPL
dapat dicapai?
c. Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAE), pendekatan penilaian dan evaluasi yang
dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang
berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian CPL.
Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL Program Studi, dan hasilnya
digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.
Dapat disimpulkan paradigma atau pendekatan OBE, pertama sangat sesuai dengan SN-Dikti.
Kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berfokus pada pencapaian CPL. Ketiga,
dalam implementasinya untuk keperluan akreditasi nasional maupun internasional pelaksanaan
OBE sangat di perlukan dukungan dokumen atau data-data yang sahih sebagai bukti

B. IMPLEMENTASI MBKM
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan penerapan Merdeka Belajar Kampus
Merdeka (MBKM) bagi perguruan tinggi. ITNY merespon kebijakan tersebut dengan menerbitkan
SK Nomor 102 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Tahun
2020/2021 sampai dengan 2024/2025. Dalam rangka melaksanakan SK rektor tersebut, seluruh
prodi di ITNY memfasilitasi kegiatan MBKM sampai dengan tiga semester. Setiap prodi dapat
memilih beberapa kegiatan MBKM sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan prodi, yang
meliputi:
1. Pertukaran pelajar
2. Magang
3. Proyek Kemanusiaan
4. Membangun Desa (KKNT)
5. Mengajar di Satuan Pendidikan
6. Kewirausahaan
7. Penelitian
8. Proyek independen
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Dalam rangka pelaksanaan kegiatan MBKM, ITNY telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu:
1. Mengembangkan kurikulum yang memuat kegiatan MBKM
2. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia (capacity building) melalui
pelatihan MBKM, pelatihan penyusunan RPS
3. Mengikuti hibah penerapan kerjasama MBKM
4. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga mitra. Lembaga mitra kerjasama dalam
penerapan MBKM tersebut terdiri atas lembaga pemerintah, perusahaan swasta, serta
instansi pendidikan baik negeri maupun swasta.
5. Memfasilitasi mahasiswa yang akan melaksanakan MBKM dengan cara menyediakan
pilihan MBKM, mengadakan pelatihan dosen penggerak MBKM.

C. DOKUMEN KURIKULUM BERDASAR AKREDITASI PRODI
Dokumen kurikulum prodi disusun dengan bagian-bagian yang harus ada minimal sebagai
berikut:
I.

Identitas Program Studi - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan
Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.

II.

Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study – Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang
telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis
kebutuhan berdasarkan ke butuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.

III.

Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum: landasan filosofis, landasan sosiologis,
landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.

IV.

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value.

V.

Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari
SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada
deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.

VI.

Penetapan Bahan Kajian – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge
suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan
evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.

VII.

Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks – Men jelaskan mekanisme
pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (b eserta turunannya di level MK) dan bahan
kajian, serta penetapan bobot sks nya.
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VIII.

Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks – Men jelaskan mekanisme
pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (b eserta turunannya di level MK) dan bahan
kajian, serta penetapan bobot sks nya.

IX.

Matriks dan Peta Kurikulum - Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum
dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan
Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi
lulusan Program Studi.

X.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran,
dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat
pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik
dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.

XI.

Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi – Hal ini merupakan
implementasi kebijakan “Merdeka Belajar– Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam
penetapan 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT,
3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan 4) Belajar di luar PT.

XII.

Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum – Rencana pelaksana an kurikulum dan
perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang
terkait dengan pelaksanaan kurikulum.
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BAB IV TAHAPAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM
A. REORIENTASI DAN REKONSTRUKSI KURIKULUM
B. TAHAPAN PERANCANGAN DOKUMEN
KURIKULUM
C. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
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A. REORIENTASI DAN REKONSTRUKSI KURIKULUM
Kurikulum prodi perlu ditinjau secara berkala untuk mengetahui relevansi kurikulum
terhadap kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh pasar. Kurikulum prodi memiliki masa berlaku
maksimal 5 (lima) tahun. Sebelum masa berlaku habis, prodi wajib melakukan peninjauan
kurikulum. Dengan demikian, peninjauan kurikulum harus dilakukan oleh prodi sekurangkurangnya dalam waktu 5 (ilma) tahun sejak kurikulum diberlakukan. Apabila dirasa perlu,
peninjauan kurikulum dapat dilakukan dalam waktu lebih cepat. Hasil dari peninjauan kurikulum
adalah pengembangan kurikulum, yang dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu reorientasi
dan rekonstruksi kurikulum.
a. Reorientasi kurikulum
Reorientasi kurikulum adalah pengembangan kurikulum tanpa melakukan perubahan
terhadap struktur kurikulum sebelumnya. Reorientasi kurikulum dilakukan apabila kurikulum
masih dianggap relevan dengan kebutuhan pasar terhadap kompetensi lulusan, namun perlu
menambahkan beberapa materi pembelajaran.
b. Rekonstruksi kurikulum
Rekonstruksi kurikulum adalah pengembangan kurikulum dengan melakukan perubahan
terhadap struktur kurikulum sebelumnya. Rekonstruksi dilakukan apabila kurikulum telah
menjelang berakhir masa berlakunya, atau apabila kurikulum dianggap sudah tidak relevan
lagi dengan dinamika kebutuhan kompetensi lulusan, dan/atau apabila ada situasi lain yang
mengakibatkan perlu dilakukan perubahan.

B. TAHAPAN PERANCANGAN DOKUMEN KURIKULUM
Tahapan ini dimulai dari analisis kebutuhan (market signal) yang menghasilkan profil lulusan, dan
kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (scientific
vision) yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan (CPL),
mata kuliah beserta bobot sks nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matriks
secara sederhana tahapan kurikulum terdiri dari:
a. Penetapan profil lulusan
b. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
c. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah;
d. Penyusunan matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum.
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Gambar 5 Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum
a. Penetapan Profil Lulusan
Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja
tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian
terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri,
serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu dan teknologi. Profil lulusan disusun oleh
kelompok program studi (prodi) sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan
dijadikan rujukan. Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang dapat
memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi
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pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat
menjamin mutu lulusan.
b. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Capaian pembelajaran lulusan harus memenuhi kebutuhan pasar, supaya lulusan mampu bersaing
dan bertahan dalam dunia kerja (outcome based education). Untuk itu, perumusan CPL harus
berdasarkan pada hal-hal berikut:
1. hasil penelusuran lulusan
2. masukan pemangku kepentingan
3. masukan asosiasi profesi
4. kesepakatan konsorsium keilmuan
5. kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan
6. hasil evaluasi kurikulum
Hasil dari masukan-masukan tersebut selanjutnya diuraikan menjadi pernyataan CPL yang
mencerminkan kemampuan lulusan sesuai level kompetensi sarjana. Selain itu, CPL juga harus
dapat digunakan untuk mengukur pencapaian visi misi institusi. Untuk itu, CPL harus dapat
diidentifikasi keterkaitannya dengan hal-hal berikut:
1. Visi-misi ITNY dan Fakultas
2. SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya
3. Kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 tentang literasi data, literasi teknologi,
dan literasi manusia, serta kemampuan memandang tanda-tanda perkembangannya.
4. Kemampuan yang mencerminkan keunikan masing-masing perguruan tinggi (misalnya
keunikan daerah di mana perguruan tinggi itu berada, bahkan keunikan Indonesia yang
berada di daerah tropis dengan dua musim.
5. Standar CPL yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi, jika ada.
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Tahapan penyusunan CPL dapat dijelaskan pada Gambar 6.

Gambar 6 Tahapan Penyusunan CPL

Capaian Pembelajaran Lulusan terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus,
dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar
minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan
perguruan tingginya. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan
dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. Hal ini
diilustrasikan melalui Gambar 7.
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Gambar 7 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

Setiap butir dari rumusan CPL lulusan paling tidak mengandung kemampuan yang harus dimiliki
dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Rumusan CPL disarankan untuk memuat
kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 di antaranya kemampuan tentang:
a. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan
informasi (big data) di dunia digital;
b. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (coding,
artificial intelligence, dan engineering principle);
c. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain;
d. keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (high order thinking skills), meliputi
Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic,
Compassion dan Civic responsibility
e. pemahaman era industri 4.0 dan perkembanganya;
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f.

pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan
global.

g. capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi melalui
program MBKM. Rumusan CPL harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI, khusus nya pada
unsur pengetahuan dan keterampilan khusus. Sedangkan pada unsur sikap dan keterampilan
umum diambil dari SN-Dikti.

CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses
pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Rumusan CPL yang baik
adalah CPL yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut:









Apakah sudah dirumuskan berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan
umum?
Apakah sudah dirumuskan berdaarkan level KKNI, khususnya bagian ketrampilan khusus dan
pengetahuan?
Apakah CPL yang telah dirumuskan mengandung visi, misi perguruan tinggi, dan program
studi?
Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku
kepentingan?
Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?, bagaimana mencapai
dan mengukurnya?
Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala?
Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

Setiap butir CPL mengandung kemampuan (behavior/cognitive prosses) dan bahan kajian (subject
matters), bahkan dapat ditambah konteksnya (context) (Tyler, 2013; Anderson & Krathwohl, 2001).
Tabel 1 menunjukkan beberapa contoh CPL yang mengandung ketiga komponen tersebut di atas
c. Pembentukan mata kuliah
Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, memilih beberapa butir CPL yang sesuai sebagai
dasar pembentukan mata kuliah, diupayakan bahwa setiap mata kuliah mengandung unsur
pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tahap kedua adalah penetapan mata kuliah. Secara
simultan dilakukan pemilahan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut,

Pedoman Pengembangan Kurikulum | 32

yang kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah tersebut seperti
ditunjukkan pada Gambar 9.

Gambar 8 Tahap ke-Dua - Pembentukan Mata Kuliah
Prinsip pembentukan mata kuliah adalah sebagai berikut:
1)

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran digunakan untuk menetapkan bahan
kajian, dengan mengacu pada CPL yang tercantum dalam SN-Dikti. Keluasan dan kedalaman
materi pembelajaran untuk level sarjana adalah menguasai konsep teoritis bidang
pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian
khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan bahan-bahan kajian yang dibutuhkan untuk
mencapai CPL tersebut.

2)

Keterkaitan bahan kajian dengan CPL
Selanjutnya CPL Prodi yang telah disusun, setiap butir dicek apakah telah mengandung
kemampuan dan bahan kajian, beserta konteksnya sesuai dengan jenjangnya dengan
menggunakan Tabel 1.
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Tabel 1 Matriks Kaitan antara CPL dengan Bahan Kajian

3)

Penetapan mata kuliah
Penetapan mata kuliah dapat berupa rekonstruksi mata kuliah atau pembentukan mata kuliah
baru. Untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata
kuliah dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan
dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk
tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dilakukan
dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada seperti
Tabel 2.
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Tabel 2 Matriks CPL dan Mata Kuliah

Matriks tersebut di atas dapat menguraikan hal-hal berikut:


Mata kuliah yang secara tepat sesuai dengan beberapa butir CPL yang ditetapkan dapat
diberi tanda pada kotak, dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari
kurikulum baru. Pemberian tanda berarti menyatakan ada bahan kajian yang dipelajari atau
harus dikuasai untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut.



Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL,
maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain.
Sebaliknya bila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka
dapat diusulkan mata kuliah baru
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Untuk pembentukan mata kuliah baru, dapat dilakukan langkah seperti dalam Tabel 3

Tabel 3 Pembentukan Mata Kuliah Baru

Langkah-langkah pembentukan mata kuliah baru adalah sebagai berikut:
1)
2)

3)

4)

Pilih beberapa butir CPL yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan (umum atau/dan
khusus), beri tanda pada sel tabel, sebagai dasar pembentukan mata kuliah;
Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut,
selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai
dengan kebutuhan jenjang program studinya (lihat Standar Isi SN-Dikti, pasal 9, ayat 2, atau
lihat pada Tabel-2);
Pastikan bahwa setiap butir CPL Prodi telah habis dibebankan pada seluruh mata kuliah,
pada kolom paling kanan (Jmlh) dapat diketahui jumlah/distribusi butir CPL pada masingmasing mata kuliah;
Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk mengestimasi waktu yang
diperlukan untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian
dikonversi dalam besaran sks (1 sks = 170 menit).
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d. Penentuan jumlah sks
Besarnya bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa
untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur
penentu perkiraan besaran bobot sks adalah:
1)

tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis
prodi dalam SN-Dikti)

2)

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

yang dapat disetarakan dengan waktu

kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada
mata kuliah
3)

Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih

C. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terstuktur. Perancangan
pembelajaran dilakukan supaya kegiatan belajar dapat dilakukan secara terstruktur, efisien, dan
efektif, serta menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan
pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut (Gambar 3.1):
1. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
2. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata
kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
3. Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap
tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
4. Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan
belajar yang akan dijalani;
5. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan dan kedalaman
materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;
6. Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan
pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
7. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran
berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK;
8. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan
mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
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9. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar
yang sesuai;
10. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdiri dari
pertama, evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses
pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memutuskan hasil capaian
pembelajaran mahasiswa

Gambar 9 Tahapan Perancangan Pembelajaran

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena
itu CPL yang di bebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata
kuliah (CPMK) atau sering disebut courses learning outcomes. CPMK diturunkan lagi menjadi
beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut lesson learning
outcomes (Bin, 2015; AUN-QA, 2015). Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan
pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL. Penggunaan istilah CPMK dan Sub-CPMK
bukan satu-satunya, prodi atau perguruan tinggi dapat menetapkan penggunaan istilah lainnya
asalkan pengertiannya setara dengan pasal 12, ayat 3, bagian (b) dan (c) pada SN-Dikti. CPMK
maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata
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kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar dan secara
komulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah (AUN-QA, 2015,
pp. 16-17). Penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK, lalu dijabarkan
kembali menjadi Sub-CPMK harus bersifat selaras (constructif alignment). Secara visual penjelasan
di atas dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10 Tahapan Perincian CPL menjadi CPMK

1. PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan
lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat
dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait. RPS atau istilah
lain dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki
kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada
kepentingan kegiatan dosen mengajar.

Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning disingkat SCL). RPS atau
istilah

lain,

wajib

ditinjau

dan

disesuaikan

secara berkala sesuai perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
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RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun
2020) paling sedikit memuat (Tabel 4):
1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian
pembelajaran lulusan;
4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. metode pembelajaran;
6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan
oleh mahasiswa selama satu semester;
8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. daftar referensi yang digunakan

Tabel 4 Format RPS
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2. PROSES PEMBELAJARAN
Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik,
konteks- tual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berpusat pada mahasiswa
yang dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran
yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan
mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
Karakteristik proses pembelajaran tersebut di atas memiliki arti masing-masing adalah sbb:
1. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan
proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong ter- bentuknya pola pikir
yang komprehensif dan luas dengan meng- internalisasi keunggulan dan kearifan lokal
maupun nasional.
3. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui

proses

pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara
keseluruhan dalam satu kesatu- an program melalui pendekatan antardisiplin dan
multidisiplin.
4. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
pembelajaran yang
akademik

yang

mengutamakan

proses

pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan

berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses
pembelajaran
masalah
6. Tematik

yang

disesuaikan

dengan tuntutan

kemampuan

menyelesaikan

dalam ranah keahliannya.
menyatakan bahwa

capaian pembelajaran lulusan

diraih melalui proses

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan
dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna
dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang
optimum.
8. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
pembelajaran bersama yang

proses

melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
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3. PENILAIAN PEMBELAJARAN
Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan
data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian;
mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan
mahasiswa. Penilaian sedianya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait
dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness) dan percaya diri (confidence) yang
harus dimiliki oleh mahasiswa. Prinsip penilaian harus memuat aspek edukatif, otentik, obyektif,
akuntabel dan transparan (Tabel 5).

Tabel 5 Prinsip Penilaian Hasil Belajar
Prinsi
No
1

p
Edukatif
Penilaia
n

2

Otentik

Pengertian
merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar
mampu:
a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar;
merupakan
penilaian
yang berorientasi
pada proses belajar
b.
meraih capaian
pembelajaran
lulusan.
yang berkesinambungan dan hasil belajar yang

3

Objektif

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses
merupakan
penilaian
yang didasarkan pada stándar yang
berlangsung.
pembelajaran
disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari

4

Akuntabel

pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
merupakan penilaian yang dilaksanakan
sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati

5

Transparan

pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
merupakan penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan.

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara
rinci dijelaskan sebagai berikut:
1. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa
(mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian
aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, ber- akhlak mulia, percaya diri,
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disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial,
alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
2. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara
teknis

dapat

dilaksanakan

secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung

maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya
saat

seminar,

ujian

skripsi,

tesis

dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung,

misalnya meng- gunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
3. Penilaian ranah ketrampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui
praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. yang memungkinkan mahasiswa untuk
dapat meningkatkan kemampuan ketrampilannya.
Secara skematis, teknik dan instrumen penilaian dapat dilihat pada Tabel 6

Tabel 6 Skematis, Teknik dan Instrumen Penilaian
Penilaian
Sikap
Ketrampilan Umum

Teknik

Instrumen

Observasi

1. Rubrik untuk
penilaian proses

Observasi, partisipasi, unjuk

dan/atau
kerja, tes tertulis, tes lisan, dan 2. Portofolio atau karya
angket
desain untuk penilaian
Pengetahuan
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik
hasil dan instrumen
Ketrampilan Khusus

penilaian yang digunakan.
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BAB V

PELAKSANAAN KURIKULUM

A.
B.
C.
D.
E.

Penerapan MBKM
Model percepatan
Blended Learning
Beban sks
Mata Kuliah
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A. PENERAPAN MBKM
Seluruh program studi wajib memfasilitasi kegiatan MBKM dalam kurikulumnya. Kegiatan MBKM
meliputi 8 (delapan) kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai keinginan
dan kemampuan. Bentuk-bentuk kegiatan belajar yang dapat difasilitasi oleh ITNY ditunjukkan
pada Gambar 5.1.

Gambar 11 Bentuk Kegiatan Belajar MBKM ITNY

Prodi dapat memilih sebagian atau seluruh kegiatan pembelajaran MBKM tersebut untuk
diimplementasikan. Implementasi kegiatan tergantung pada karakteristik pembelajaran dan
sumberdaya yang tersedia di prodi. Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM sesuai dengan
pedoman MBKM adalah:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pertukaran pelajar
Magang
Asistensi mengajar di satuan pendidikan
Penelitian/riset
Proyek kemanusiaan
Wirausaha
Studi/proyek independen
Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Prinsip kegiatan MBKM adalah menyediakan pilihan bagi mahasiswa untuk menempuh
pengalaman belajar di luar prodi. ITNY dapat memberikan pengakuan kegiatan MBKM terhadap
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kegiatan yang sudah atau sedang dilaksanakan oleh mahasiswa. Pengakuan tersebut dapat
diberikan apabila kegiatan yang dimaksud memenuhi persyaratan kegiatan MBKM.
Untuk mewadahi kegiatan-kegiatan yang dimaksud ke dalam MBKM, ITNY mewadahi hal tersebut
ke dalam tipe MBKM. Ada 3 (tiga) tipe MBKM yang dapat diberikan pengakuan, yaitu kegiatan
MBKM tipe A (pra kegiatan), tipe B (on going), dan tipe C (pasca kegiatan). Ilustrasi tipe MBKM
dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12 Ilustrasi Tipe MBKM
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B. MODEL PERCEPATAN

SEMESTER VII

SEMESTER ANTARA
(9 sks)

SEMESTER VI

SEMESTER V

SEMESTER ANTARA
(9 sks)

SEMESTER IV

SEMESTER III

SEMESTER ANTARA
(9 sks)

SEMESTER II

SEMESTER I

Kurikulum yang diterapkan di ITNY adalah model percepatan. Model percepatan adalah
menambahkan semester antara (SETARA) diantara semester genap tahun akademik tertentu
dengan semester gasal tahun akademik berikutnya (Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Semester antara
merupakan upaya untuk mempercepat masa studi mahasiswa, karena mahasiswa dapat
menempuh mata kuliah baru atau mengulang mata kuliah tertentu yang nilainya masih kurang.
Dengan adanya semester antara, beban sks dapat diselesaikan lebih cepat sehingga masa studi
mahasiswa lebih pendek. Ilustrasi penetapan semester antara di ITNY dapat dilihat pada Gambar
5.3.

Gambar 13 Model Percepatan MBKM ITNY
Pada Gambar 2.1. dapat dilihat bahwa mahasiswa dapat mengambil maksimal 9
(sembilan) sks mata kuliah pada semester antara. Masa studi mahasiswa tanpa semester
antara adalah 8 (delapan) semester, dengan beban sks tiap semester yang ditetapkan
dalam kurikulum berkisar antara 18-24 sks. Dengan adanya semester antara, mahasiswa
dapat menyelesaikan studinya pada semester ke-7 (tujuh) atau lebih cepat satu semester.
Semester antara memungkinkan mahasiswa menyelesaikan 9 (sembilan) sampai dengan
18 (delapan belas) sks lebih cepat tanpa harus menunggu tahun akademik berikutnya.

Pedoman Pengembangan Kurikulum | 47

C. BLENDED LEARNING
Penerapan kurikulum di ITNY menerapkan model blended learning. Model tersebut merupakan
model gabungan antara pembelajaran daring dan luring. Bentuk pembelajaran terdiri atas dua
kategori yaitu pembelajaran sinkron (Synchronous Learning) dan asinkron (Asynchronous Learning).
Blended Learning diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa mengikuti kegiatan
perkuliahan. Platform blended learning yang digunakan oleh ITNY dinamakan ELINAS (E-Learning
Institut Teknologi Nasional).

1. Pembelajaran sinkron
Pembelajaran sinkron adalah pembelajaran secara langsung di sebuah lokasi tertentu, bisa lokasi
fisik maupun virtual, di waktu yang sama. Aktivitas pembelajaran sinkon dapat menyerupai
pembelajaran konvensional dan diisi ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan sebagainya.
Dalam pembelajaran daring, pembelajaran sinkron terjadi di waktu yang sama dimanapun dosen
dan mahasiswa berada. Aktivitas belajar dapat terjadi melalui teknologi sinkron seperti,
a. video conference (google meet, Zoom, Webex Cisco, dan sejenisnya)
b. Diskusi online terjadwal (WA-Group, Google Classroom, LMS ITNY/Elinas, dan sejenisnya)
2. Pembelajaran asinkron
Pembelajaran asinkron adalah pembelajaran yang terjadi dalam situasi belajar mandiri secara
daring. Peserta belajar dapat belajar kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kondisi dan
kecepatan belajarnya masing-masing. Aktivitas belajar dalam pembelajaran asinkron diantaranya
adalah membaca, mendengarkan, menonton, mempraktekkan, mensimulasikan dan latihan
dengan memanfaatkan obyek belajar (materi digital) tertentu yang relevan. Adapun kreativitas
dosen sangat diperlukan dalam hal ini dan waktu serta kerumitan yang dibuat oleh dosen harus
sesuai dengan porsi topik di dalam rencana pembelajaran. Kebanyakan aktivitas belajar lebih
banyak terjadi dalam jaringan walau tidak menurut kemungkinan terjadi di luar jaringan jika
memungkinkan. Adapun pembelajaran yang terjadi dapat melibatkan lebih dari satu pihak, karena
dibutuhkan kolaborasi antar mahasiswa dan juga dosen. Diskusi dalam grup ini dapat
dilaksanakan dengan menggunakan aktivitas dalam grup kecil, penugasan berbasis projek dan
lain sebagainya. Aktivitas belajar dapat melalui Diskusi online terjadwal (WA-Group, Google
Classroom, LMS ITNY/Elinas, dan sejenisnya)
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D. SISTEM KREDIT SEMESTER
Sistem pembelajaran pada program akademik di ITNY adalah Sistem Kredit Semester. Beban
belajar mahasiswa dihitung berdasarkan satuan kredit semester (sks), yaitu minimal 144 sks
selama 7 semester.
Sistem kredit semester memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengatur beban
belajar sesuai kemampuannya. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang cukup, dapat
mengambil maksimal 24 sks tiap semester. Aturan pengambilan sks ditetapkan berdasarkan
indeks prestasi (IP) yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Aturan pengambilan
sks adalah sebagai berikut (Tabel 7):
Tabel 7 Pengambilan sks maksimum terhadap IP Semester
IP semester
3,01 – 4,00
2,51 – 3,00
2,01 – 2,50
1,51 – 2,00
0,00 – 1,50

Jumlah sks maksimum
24
21
18
16
12

Aturan tersebut berlaku untuk semester gasal dan semester genap, namun tidak berlaku untuk
semester pendek. Pada semester antara (Setara), mahasiswa hanya diperbolehkan menempuh
maksimal 9 sks.

E. MATA KULIAH
Kurikulum program studi terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib
adalah mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Mata kuliah wajib terdiri atas mata
kuliah wajib institusi (MKWI), Mata kuliah wajib umum (MKWU), mata kuliah keilmuan program
studi, dan mata kuliah wajib fakultas (jika ada). Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang wajib
ditempuh dengan cara memilih sejumlah mata kuliah sesuai dengan minat dan/atau pilihan
konsentrasi yang ada dalam program studi. Mata kuliah pilihan dibentuk untuk memberikan
keleluasaan kepada mahasiswa memperdalam keilmuan atau menambah wawasan melalui mata
kuliah pilihan di luar keilmuan. Selain mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, prodi juga harus
menyediakan mata kuliah konversi kegiatan MBKM.
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1. Mata kuliah wajib
Mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi terdiri atas:
a. Mata kuliah Wajib Institusi (MKWI) adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas institusi, dan
wajib disediakan oleh seluruh prodi di lingkungan ITNY. Mata kuliah wajib institusi meliputi:
1) Kepemimpinan (2 sks)
2) Techopreneurship (2 sks)
3) Pengembangan Kreativitas (2 sks)
b. Mata kuliah Wajib Umum (MKWU) adalah mata kuliah dasar yang wajib disediakan oleh
seluruh prodi di lingkungan ITNY. Jumlah sks keseluruhan untuk MKWU adalah 8 sks. Mata
kuliah wajib umum meliputi:
1) Pendidikan Agama (2 sks)
2) Bahasa Indonesia (2 sks)
3) Pendidikan Pancasila (2 sks)
4) Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks)
c. Mata Kuliah Inti Keilmuan Program Studi
Merupakan mata kuliah yang dibutuhkan untuk mencapai capaian pembelajaran utama pada
tiap prodi. Mata kuliah ini dibentuk berdasarkan body of knowledge program studi. Mata kuliah
inti kelimuan prodi harus memiliki ciri khas yang membedakan prodi tertentu dengan prodi
yang sama pada perguruan tinggi lain. Jumlah sks maksimal mata kuliah inti keilmuan adalah
84 sks.
d. Mata Kuliah Wajib Fakultas (jika ada)
Mata kuliah wajib fakultas adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas fakultas, yang harus
disediakan oleh prodi yang berada di bawah fakultas penyelenggara. Jumlah sks mata kuliah
wajib fakultas ditetapkan oleh fakultas.
2. Mata kuliah pilihan (MKP)
Mata kuliah pilihan disediakan oleh prodi berdasarkan ketersediaan sumber daya yang kompeten,
kebutuhan pasar, dan pengembangan keilmuan. Ketentuan mata kuliah pilihan adalah sebagai
berikut:
a. Mahasiswa mengambil minimal 10 sks mata kuliah pilihan, selama masa belajar
b. Prodi menyediakan minimal 20 sks mata kuliah pilihan
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3. Mata kuliah konversi MBKM
Dalam rangka memfasilitasi kegiatan MBKM, seluruh prodi di ITNY wajib menyediakan Mata
Kuliah Konversi MBKM. Mata kuliah konversi MBKM adalah mata kuliah yang disediakan sebagai
pengakuan pelaksanaan kegiatan MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa. Mata kuliah ini dapat
berupa mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan, sesuai ketetapan prodi. Tiap mahasiswa yang
melaksanakan kegiatan MBKM akan mendapatkan konversi sesuai bobot kegiatan MBKM yang
dilakukan. Konversi dapat dilakukan menggunakan model free form, terstruktur (structured model)
dan hybrid. Jumlah mata kuliah dan sks konversi ditetapkan oleh prodi sebelum pelaksanaan
kegiatan MBKM.
Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan MBKM mendapatkan konversi maksimum sebanyak 20
sks tiap semester. Besarnya konversi ditetapkan oleh prodi dengan memperhatikan bobot
kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
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BAB VI
PENJAMINAN MUTU KURIKULUM

A. KEBIJAKAN MUTU ITNY
B. ORGANISASI PENJAMINAN MUTU KURIKULUM
C. SIKLUS SPMI
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A. KEBIJAKAN MUTU ITNY
Penjaminan mutu kurikulum mengacu pada SPMI ITNY yang diturunkan dalam dokumen
penjaminan mutu. Dokumen tersebut meliputi standar akademik, standar pengembangan
kurikulum, standar MBKM, standar pembelajaran daring, standar penelitian, dan standar
pengabdian kepada masyarakat. Standar-standar tersebut berisi pernyataan standar, strategi, dan
indikator pencapaian standar terkait akademik, MBKM, pembelajaran daring, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta mengimplementasikan dan menerapkan kurikulum
berbasis outcome (outcome based curriculum), yang mampu menghasilkan lulusan dengan Higher
Order Thinking Skills (HOTS). Nilai-nilai yang ditanamkan dalam kurikulum adalah bermoral,
tangguh, dan kreatif. Untuk membentuk nilai-nilai tersebut, segala kegiatan akademik
dilaksanakan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

B. ORGANISASI PENJAMINAN MUTU KURIKULUM
Penjaminan mutu kurikulum di ITNY dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM), dibantu oleh
Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas. Organisasi penjaminan mutu dapat dilihat pada Gambar 14

Gambar 14 Organisasi Penjaminan Mutu ITNY
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Penjaminan mutu kurikulum dilakukan oleh pihak-pihak terkait, sesuai dalam struktur penjaminan
mutu ITNY. Pelaksana penjaminan mutu kurikulum adalah Fakultas sebagai unit penyelenggara
program studi. Fakultas memiliki Gugus Penjamin Mutu (GPM), yang memiliki tugas untuk
menjalankan sistem penjaminan mutu kurikulum. Gugus Penjamin Mutu terdiri atas sekretaris
dekan dan anggota. Anggota GPM adalah perwakilan dari prodi yang bertugas menjalankan
penjaminan mutu kurikulum di tingkat program studi. Dalam menjalankan tugasnya, GPM
berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.
Penjaminan mutu kurikulum melibatkan Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA) yang
melaksanakan kegiatan bidang akademik. Kepala BAKA yang bertindak sebagai GPM di tingkat
biro, bertanggungjawab atas penjaminan mutu kurikulum di Bagian Administrasi Akademik,
Bagian Kemahasiswaan, dan Bagian Alumni dan Pengembangan Karir.
Dekan melaksanakan sistem penjaminan mutu kurikulum di tingkat fakultas, berkoordinasi
dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Koordinasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
tersebut dilakukan oleh Kepala Bidang Pengembangan Instrumen dan Sumberdaya Mutu (PISM).
Selanjutnya, LPM bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu kepada Rektor melalui
Wakil Rektor I.

C. SIKLUS SPMI
1. Penetapan
Penetapan dokumen mutu ITNY bersumber dari dokumen mutu perguruan tinggi level 1 yang
kemudian dijabarkan dalam dokumen mutu level 2 sampai dengan 3 dan dilengkapi dengan
formulir (sebagai dokumen mutu level 4). Penetapan terdiri dari proses pembuatan
ketetapan/penyusunan (bencmarking, analisis, identifikasi, dan lain sebagainya) sampai dengan
pengesahan dokumen. Pada tahap penetapan, kegiatan yang dilakukan adalah:
-

Menetapkan capaian pembelajaran lulusan (CPL)

-

Menyiapkan RPS seluruh mata kuliah

-

Menetapkan pedoman kurikulum fakulutas maupun program studi

Dalam tahap penetapan ini, prodi memastikan bahwa kurikulum yang akan dijalankan harus
memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Mengacu pada visi misi ITNY dan Fakultas
2. Relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi
3. Relevan dengan kebutuhan masyarakat
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4. Mampu mengikuti perubahan di masa yang akan datang, misalnya dengan adanya mata
kuliah pilihan.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan kurikulum mengacu pada dokumen mutu terkait dengan kurikulum yang telah
ditetapkan dalam SPMI. Setiap pihak yang menjadi subyek/audience dari dokumen mutu
kurikulum tersebut harus melaksanakan dokumen mutu.
Dokumen mutu yang digunakan dalam pelaksanaan kurikulum antara lain
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Standar Pendidikan
Standar Penelitian
Standar Pengabdian kepada Masyarakat
Standar MBKM
Standar Kerjasama MBKM
Pedoman akademik
Panduan Pembelajaran Daring
Pedoman Penerapan MBKM
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3. Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan kurikulum dalam SPMI adalah tindakan pejabat struktural pada tingkat
fakultas dan perguruan tinggi untuk menilai kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan dokumen
mutu kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara terstruktur dan
berkelanjutan. Audit Mutu Internal dilakukan satu kali setiap semester menggunakan instrumen
audit yang sudah disusun oleh LPM. Hasil AMI dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
untuk menentukan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
4. Pengendalian
Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil
evaluasi menunjukkan bahwa indikator dalam penjaminan mutu kurikulum belum tercapai maka
dilakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan indikator terpenuhi.
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5. Peningkatan
Peningkatan merupakan tindak lanjut yang dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa
penjaminan mutu kurikulum sudah berjalan dengan baik. Hal ini berarti pelaksanaan strategi telah
relevan dan indikator telah tercapai. Peningkatan juga dilakukan untuk mengikuti perkembangan
masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan pemangku kepentingan
terkait.
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