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KATA PENGANTAR
STIE Sebelas April Sumedang berdiri pada tanggal 1 Juli 1993
berkedudukan di Kabupaten Sumedang yang memiliki dua jurusan S1
Yaitu Manajemen, Akuntansi dan Pasca Sarjana Magister Manajemen.
Kehadiran STIE Sebelas April Sumedang merupakan bagian dari perguruan
tinggi Sebelas April Sumedang yang dikelola oleh Yayasan Sebelas April
Sumedang dengan nomor SK Pendirian Institusi No. 161/YPSA/VII/1993
Tanggal 1 Juli 1993 SK Pendirian NO. 066/D/0/1995 24 Agustus 1995
Untuk jurusan Manajemen dan SK Pendirian No. 184/Dikti/1996 16 Juni
1996 Untuk Jurusan Akuntansi. Serta S.K. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 36/E/O/2014 tanggal 29 April 2014 untuk jurusan pasca
sarjana magister manajemen.
Sebagai perguruan tinggi yang telah berdiri sejak tahun 1993, sudah
pada tempatnyalah apabila Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April
Sumedang diharapkan oleh masyarakat luas menjadi salah satu institusi
yang dapat memberikan sumbangan pikiran dan tindakan nyata dalam
penyelesaian berbagai masalah, baik lokal, nasional, regional, maupun
global. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April Sumedang
sebagai badan normatif tertinggi dalam bidang akademik, sesuai dengan
tugas Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April Sumedang yang
diatur dalam PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 93
Ayat 2a dan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April Pasal 41
Ayat

10

point

1)

yaitu

Merumuskan

kebijakan

akademik

dan

pengembangan STIE Sebelas April Sumedang sebagai arah kebijakan dan
pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Sebelas April Sumedang.
Pedoman

Pengembangan

Kurikulum

ini

merupakan

upaya

penjabaran Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas
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April Sumedang untuk menghadapi tuntutan perkembangan jaman pada
segala tingkatan baik untuk masa kini dan ke depan. Agar dapat diterima
dan dapat dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika, maka Kebijakan
Akademik ini disusun dengan mempertimbangkan aspek moral, etika dan
budaya yang mewarnai nilai-nilai jati diri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Sebelas April Sumedang.
Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik,
Pedoman Pengembangan Kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan
Mutu Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April Sumedang
(Manual Mutu, Standar Mutu, prosedur, Instruksi Kerja dan dokumendokumen penunjang) harus dikembangkan secara berkesinambungan
untuk panduan langkah-langkah akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Sebelas April Sumedang selanjutnya.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April Sumedang selalu
mengharapkan adanya masukan baik dalam format maupun substansinya
atas segala kekurangan yang masih ditemukan dalam

Pedoman

Pengembangan Kurikulum ini. Sejalan dengan konsekuensi tugas Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April Sumedang seperti tersebut dalam PP
dan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April Sumedang di atas,
maka Pedoman Pengembangan Kurikulum ini berlaku bagi pengembangan
kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April Sumedang secara
menyeluruh.

Sumedang, 27 Mei 2020
Wakil Ketua 1
Bidang Akademik

Sukmayadi,SE.,MM.

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................ ii
DAFTAR ISI ......................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 1
A. Latar Belakang ......................................................... 1
B. Kontek dan Tantangan ................................................ 3
C. Tujuan Pendidikan Tinggi dan Penetapan Profil Lulusan ....... 6
D. Deskripsi Profil Lulusan .............................................. 7
E. Sistem Pendidikan Tinggi Dan Kurikulum .......................... 7
F. Dasar-dasar dan Arah Pengembangan Kurikulum................. 11
G.Definisi Operasional.................................................... 13
BAB II DASAR HUKUM .............................................................. 18
BAB III TAHAP-TAHAP PENYUSUSNAN KURIKULUM ........................... 21
A. Analisis SWOT, Kebijakan serta Lingkungan Internal dan
Ekternal .................................................................. 22
B. Rumpun Keilmuan ..................................................... 23
C. Merumuskan dan Menyususn Profil Lulusan ....................... 25
D. Analisis Profil Lulusan ................................................. 26
E. Merumuskan dan Menyusun Capaian Pembelajaran ............. 26
B. Rumpun Keilmuan ..................................................... 23
BAB IV DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM STUDI .............................. 31
BAB V PERAN PIMPINAN SEKOLAH TINGGI, PROGRAM STUDI DAN DOSEN
DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM .................................. 33
BAB VI PENGELOLAAN IMPLEMENTASI KURIKULUM DAN PRASYARAT
PENDUKUNGNYA ......................................................... 35
BAB VII PENUTUP .................................................................. 36

iv

DAFTAR PUSTAKA .................................................................. 37

v

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kurikulum merupakan dokumen yang sangat penting di dalam proses
pendidikan karena menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian
pembelajaran. Kurikulum yang baik memberi jaminan bahwa pendidikan
yang diselenggarakan di dalam suatu lembaga mampu mencapai tujuan
pendidikannya.
STIE Sebelas April Sumedang yang berdiri pada tanggal 1 Juli 1993
berkedudukan di Kabupaten Sumedang yang memiliki dua jurusan S1 Yaitu
Manajemen, Akuntansi dan Pasca Sarjana Magister Manajemen. Kehadiran
STIE Sebelas April Sumedang merupakan bagian dari perguruan tinggi Sebelas
April Sumedang yang dikelola oleh Yayasan Sebelas April Sumedang dengan
nomor SK Pendirian Institusi No. 161/YPSA/VII/1993 Tanggal 1 Juli 1993 SK
Pendirian NO. 066/D/0/1995 24 Agustus 1995 Untuk jurusan Manajemen dan
SK Pendirian No. 184/Dikti/1996 16 Juni 1996 Untuk Jurusan Akuntansi. Serta
S.K. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36/E/O/2014 tanggal 29 April
2014 untuk jurusan pasca sarjana magister manajemen.
Tahap pengembangan STIE Sebelas April Sumedang, selama kurun waktu
26 Tahun STIE Sebelas April Sumedang mampu mempertahankan
keberadaannya. Langkah demi langkah dengan penuh kepastian STIE Sebelas
April Sumedang mampu mengejar ketinggalan diantaranya keadaan fisik dan
fasilitas, sistem pelayanan, pembinaan akademik, dan kemahasiswaan dapat
berkembang bahkan dengan kenaikan status akreditasi jumlah dosen tetap
dan jumlah mahasiswa pertahun akademik terus bertambah. Sebagai sebuah
lembaga pendidikan tinggi, STIE Sebelas April Sumedang berkontribusi
terhadap peningkatan martabat manusia melalui lulusannya, ilmu
pengetahuan yang dipublikasikannya, dan pengabdian yang diberikannya
kepada masyarakat.
Sesuai hakekatnya, ilmu pengetahuan terus berkembang, demikian juga
masyarakat terus mengalami perubahan. Berkembangnya ilmu pengetahuan
dan perubahan kondisi masyarakat menuntut dilakukannya peninjauan dan
pengembangan kurikulum (rekurikulum) perguruan tinggi secara periodik
agar ilmu yang diajarkan selalu relevan dengan perkembangan ilmu dan
sesuai dengan kondisi masyarakat, serta kebutuhan dunia kerja. Di samping
dua faktor yang telah disebutkan, peninjauan dan pengembangan kurikulum
secara periodik juga diperlukan mengingat karakteristik mahasiswa,
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khususnya gaya belajar mahasiswa, juga mengalami perubahan dari generasi
ke generasi.
Agar peninjauan dan pengembangan kurikulum di STIE Sebelas April
Sumedang tetap sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai dasar STIE Sebelas
April Sumedang, dan pada saat yang sama juga relevan dengan ilmu
pengetahuan dan kondisi masyarakat, serta sesuai dengan karakteristik
mahasiswa, diperlukan suatu Pedoman Pengembangan Kurikulum.
Penyusunan Pedoman Pengembangan Kurikulum ini dilatar-belakangi oleh
alasan-alasan sebagai berikut ini.
1. STIE Sebelas April Sumedang memerlukan sebuah pedoman
pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan untuk
memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan pada tingkat
program studi koheren dengan identitas dan jati diri serta sejalan
dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan STIE Sebelas April Sumedang.
2. Dengan kurikulum yang berlaku saat ini, STIE Sebelas April Sumedang
lebih terlihat sebagai kumpulan dari berbagai program studi yang
bidang keilmuannya berkembang secara otonom dan kurang ada kerja
sama keilmuan dengan program studi lain. Demikian pula, kerjasama
interdisipliner atau multidisiplinerantar dosen dari berbagai program
studi belum berkembang. Hal tersebut mengakibatkan kontribusi STIE
Sebelas April Sumedang terhadap perkembangan ilmu dan
penyelesaian persoalan-persoalan yang muncul di dalam masyarakat
belum optimal. Lemahnya kerjasama dalam bidang keilmuan itu
berpengaruh pula terhadap proses pendidikan mahasiswa. Wawasan
keilmuan dan pergaulan akademik mahasiswa di kampushanya
terbatas di dalam ruang lingkup program studi, sehingga mahasiswa
kurang mampu memahami realitas dan persoalan di dalam masyarakat
dan dunia kerja secara komprehensif, serta relasi dan komunikasi
lulusan pun menjadi terbatas pada lingkup program studi. Situasi ini
tidak sejalan dengan tuntunan perkembangan ilmu dan tantangan
nyata di dalam masyarakat yang menuntut kerjasama, fleksibilitas,
serta kemampuan menyelesaikan persoalan secara komprehensif di
era digital atau disruption dan generasi millinial saat ini.
3. Kurikulum yang berlaku saat ini kurang mendukung mahasiswa untuk
berpikir dan belajar secara mendalam. Jumlah mata kuliah yang
ditempuh oleh mahasiswa setiap semester sangat banyak, akibatnya
mahasiswa belajar tentang banyak hal dalam waktu yang bersamaan.
Jumlah mata kuliah yang banyak mengakibatkan waktu yang tersedia
untuk memahami suatu mata kuliah secara mendalam melalui
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membaca, melakukan observasi, dan berdiskusi menjadi sangat
terbatas. Keadaan yang demikian tidak sejalan dengan tuntutan
pendidikan di universitas yang seharusnya mendapatkan kebebasan
pengalaman keilmuan secara universal untuk mendorong mahasiswa
berpikir secara mendalam (Nicholas, 2010). Selain itu, keadaan ini
juga tidak mendukung terbangunnya tradisi membaca dan belajar
yang merupakan suatu kebiasaan yang menjadi prasyarat untuk
belajar sepanjang hayat.
4. Kurikulum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memanfaatkan
otonomi yang dimiliki oleh STIE Sebelas April Sumedang untuk
mengembangkan kurikulum sebagaimana dinyatakan di dalam
Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggarakan Pendidikan.
5. Terbitnya Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberi kesempatan kepada
UKMC untuk menetapkan standar kompetensi minimal bagi lulusannya
agar para lulusan mendapat pengakuan sesuai dengan pendidikan
yang dijalaninya di dalam dunia kerja di manapun mereka berkarya.
B. Konteks dan Tantangan
Pemahaman akan konteks sosial, kultural, regulatif, dan antropologis
merupakan titik pijak awal untuk proses pengembangan kurikulum. STIE
Sebelas April Sumedang lahir, tumbuh, berkembang dan akan berada dalam
sebuah konteks dengan kompleksitas yang dinamis. Kapasitas dan kapabilitas
untuk beradaptasi untuk menjaga aktualitas, akuntabilitas, dan kepercayaan
publik tidak bisa dilepaskan dari kemampuan untuk mengidentifikasi
berbagai konteks. Analisis mendalam atas kompleksitas dinamis dari konteks
tersebut mengarahkan Tim Penyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum
STIE Sebelas April Sumedang untuk mengambil empat perspektif pokok
dalam memahami konteks tersebut, berdasarkan perkembangan IPTEKS yang
pesat, dan permintaan dunia usaha dan industri.
Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan seni (IPTEKS) yang pesat
merupakan konteks nyata dewasa ini. Dalam kaitannya dengan ini, STIE
Sebelas April Sumedang telah merumuskan komitmen nilai keilmuan,
kebenaran dan ilmu pengetahuan menjadi cahaya hidup kita (Veritas et
Scientia Nobis Lumen), sebagai hal yang layak dan semestinya dikejar oleh
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seluruh sivitas akademika. Pesatnya perkembangan IPTEKS berdampak
minimal pada dua hal: (a) generasi muda yang memiliki keunikan terutama
generasi milinial saat ini, dan (b) perkembangan dunia kerja yang dinamis,
membutuhkan kelenturan, dan kesiapan mental adaptif di era digital/
disruption zaman now.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak
perubahan pada berbagai segi kehidupan manusia termasuk jenis-jenis
pekerjaan yang akan berkembang dan pekerjaan yang telah ditinggalkan,
keterampilan-keterampilan yang perlu disiapkan untuk adaptif serta
aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat. Di dalam masyarakat maju, ekonomi
lebih digerakkan oleh keahlian, pengetahuan, dan kreativitas manusia.
Sementara itu aktivitas-aktivitas yang mengubah bahan-bahan yang tersedia
di alam menjadi bahan jadi membutuhkan keahlian yang berbeda pula.
Dewasa ini, sebagian masyarakat dunia sudah memasuki ‘Knowledge Age
Economy’, yakni ekonomi yang lebih digerakkan oleh kemampuankemampuan kreatif dan inovatif yang didukung oleh sistem informasi yang
terhubung secara global (UNESCO, 2005; UNDP, 2014).
Di dalam masyarakat yang demikian, keterampilan dan kemampuan yang
dibutuhkan berbeda dengan kemampuan pada era industri yang
mengandalkan bahan baku dari alam. Pada masa yang akan datang,
beberapa kemampuan yang pada masa lalu dipandang penting akan menjadi
tidak diperlukan, dan muncul berbagai kemampuan yang diperlukan oleh
anggota masyarakat agar dapat berkontribusi secara aktif di dalam
masyarakat. Kemampuan-kemampuan tersebut diantaranya adalah
kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menyelesaikan masalah, kreatif
dan inovatif, penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK),
kemampuan berinterasi sosial dan fleksibilitas kerja sama dengan mitra dari
berbagai latar belakang, serta kepemimpinan dan tanggung jawab
(Triling&Fadel, 2009).
Perguruan tinggi harus mengikuti perubahan saat ini dan yang akan
datang dengan keterampilan-keterampilan baru yang dibuthkan pada masa
mendatang, antara lain: keterampilan digital (pemanfaatan TIK), kreatif,
mampu bekerja multitasking, komunikasi dan menjalin hubungan,
berargumentasi dengan baik, keterampilan global, seperti; (mampu hidup
berpindah dari satu negara ke negara lain, mempunyai sensitivitas budaya,
menguasai bahasa asing, menyatu dengan pekerja yang beragam (Dir. Willis
Tower Watson Indonesia, 2016). Paradigma kuliah demi status sarjana bukan
demi ilmu dan kegunaannya bagi kehidupan sekitarnya, kuliah demi hasil
akhir/ nilai bukan proses pembentukan karakter dan kemampuan berpikir
kritis harus mulai dikikis di lingkungan STIE Sebelas April Sumedang.
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Mahasiswa dituntut kreatif, inovatif dan cerdas dalam berteknologi/
komunikasi digital.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi hadir dengan dua dampak
yang saling berseberangan. Di satu sisi kemajuan macam ini memacu proses
globalisasi dan membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di pihak
lain, kemajuan ini juga telah menimbulkan kecenderungan umat manusia
meninggalkan berpikir secara mendalam dan imajinatif, serta mendorong
proses pendakalam berpikir (Nicholas, 2010). Bagi generasi muda, kemajuan
macam ini telah menghasilkan suatu generasi baru yang dikenal sebagai net
generation/ generasi milenial. Generasi ini memiliki gaya belajar baru yang
unik dan khas, terbiasa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan
mengandalkan media komunikasi berbasis internet dan gadget, memiliki
kapasitas mengerjakan banyak hal pada waktu yang sama (multi-tasking),
namun pada waktu yang sama masih berproses dalam pencarian identitas diri
(Prensky, 2010).
Kurikulum di STIE Sebelas April Sumedang dikembangkan di dalam
konteks dan tantangan yang dinamis seperti itu. Di satu sisi, kurikulum
tersebut dibuat dalam kerangka berpikir sebagai inti dari proses pendidikan
universitas yang diamanatkan menjadi ‘proyek sosial’ (Nicholas, 2010).
Semestinya, kehadiran perguruan tinggi harus dapat dirasakan secara nyata
dalam upaya meningkatkan pembentukan manusia seutuhnya. Di lain pihak,
mengingat generasi ke depan akan berada dalam lanskap tatanan sosiokultural-ekonomis yang sama sekali baru (unprecedented), kurikulum yang
disusun semestinya ditargetkan untuk mengantisipasi tumbuhnya generasi
yang kritis, kreatif, eksploratif, dan bertanggung jawab.
Sistem pengelolaan pendidikan tinggi berbasis kompetensi dan
akuntabilitas. STIE Sebelas April Sumedang berada di dalam sebuah negara
yang memiliki serangkaian acuan kerja dan kebijakan. Dari perspektif teori
kritis, berbagai aturan dan acuan kerja dipahami sebagai mekanisme
hegemonistik negara atas entitas sosial dan politik berada di dalamnya.
Berbagai regulasi pemerintah selalu menjadi acuan legal dan formal yang
tidak bisa dihindari. Perubahan nomenklatur tentang rumpun ilmu
pengetahuan dan teknologi serta gelar lulusan perguruan tinggi (Salinan
lampiran Permendikbud RI Nomor 154/2014).
Mekanisme hibah bersaing
yang ditawarkan oleh pemerintah paska reformasi juga menjadi pilihan sadar
bagi para pengelola puncak sekolah tinggi selama satu dekade terakhir.
Mekanisme macam ini berdampak nyata pada pola pengelolaan yang ditandai
dengan sejumlah prinsip dasar akuntabilitas dan transparansi. Kondisi
terakhir ini memunculkan kuatnya audit culture (Taubman, 2009) yang
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diyakini menjadi ciri khas dari birokrasi yang lebih rasional, terukur, dan
berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
Tantangan akan semakin menguatnya pengaruh pemerintah, pengelolaan
yang berorientasi neo-liberalistik (Giroux, 1988), diakuisisinya sistem
penjaminan mutu berbasis akreditasi mandiri, dan semakin dinamisnya pola
relasi negara dan masyarakat sipil menjadi tantangan yang tidak akan pernah
mudah untuk dikelola tanpa komitmen bersama untuk memperkuat
kompetensi dan komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan. Sampai hari
ini, kebijakan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (2008), dan
bermuara pada formulasi penjenjangan kompetensi melalui Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (2012), akan menjadi acuan bagi STIE Sebelas
April Sumedang dalam pengembangan dan pengelolaan internal kurikulum.
C.Tujuan Pendidikan Tinggi dan Penetapan Profil Lulusan STIE Sebelas
April Sumedang
Pendidikan di STIE Sebelas April Sumedang bertujuan untuk
menghasilkan lulusan dengan pribadi yang berkembang secara utuh dalam
aspek-aspek intelektual, emosional, spiritual, dan keterampilanketerampilan dengan kompetensi yang diperlukan untuk berperan aktif di
dalam masyarakat dan juga untuk melaksanakan tugas-tugas profesional
sesuai dengan bidang keahliannya. Lulusan STIE Sebelas April Sumedang juga
diharapkan memiliki ketajaman hati nurani sehingga mampu membedakan
yang benar dan yang salah dan memiliki keberanian untuk memilih yang
benar, serta memiliki sikap bela rasa dengan sesamanya yang tercermin dari
pilihan-pilihan tindakannya.
Profil lulusan program studi di lingkungan STIE Sebelas April Sumedang
merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI dan profil
lulusan program studi yang disusun oleh kolompok/asosiasi program studi
yang menjadi rujukan secara nasional. Untuk itu profil program studi wajib
melibatkan stakeholders sehingga memberikan kontribusi untuk memperoleh
konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku
kepentingan yang nantinya akan menggunakan lulusan. Untuk membangun
kekhasan program studi STIE Sebelas April Sumedang, disarankan untuk
mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal daerah Sumedang dan Jawa
Barat sehingga rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan
dan nilai unggul program studi untuk menjawab persoalan dan tantangan
yang berkembang atau muncul di Jawa Barat.
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Demikian juga halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang
muncul di masyarakat perlu diakomodasi sehingga ikut mewarnai profil
lulusan STIE Sebelas April Sumedang. Disamping rujukan di atas, STIE Sebelas
April Sumedang juga telah menetapkan profil lulusan STIE Sebelas April
Sumedang sebagai rujukan dalam penyusunan profil lulusan masing-masing
program studi di lingkungan STIE Sebelas April Sumedang. Profil lulusan STIE
Sebelas April Sumedang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi
STIE Sebelas April Sumedang
D. Deskripsi Profil Lulusan STIE Sebelas April Sumedang
Profil lulusan di atas dicapai melalui aktivitas pendidikan di STIE Sebelas
April Sumedang yang mengintegrasikan kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan
ekstra-kurikuler. Kurikulum yang dimaksud di dalam pedoman ini adalah
kurikulum kegiatan kurikuler. Aspek profil lulusan yang perlu menjadi
pertimbangan adalah capaian pembelajaran yang mencakup: sikap dan tata
nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan
diemban oleh seorang lulusan.
E. Sistem Pendidikan Tinggi dan Kurikulum di STIE Sebelas April
Sumedang
Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk
menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia
memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) Input; (2) Proses; (3) Output; dan
(4) Outcomes. Input Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, MA, dan SMK
sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mendapatkan
pengalaman belajar dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan.
Input yang baik memiliki beberapa indikator, antara lain nilai kelulusan yang
baik, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar
yang memadai. Kualitas input sangat tergantung pada pengalaman belajar
dan capaian pembelajaran calon mahasiswa.
Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan
selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran
yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian
pembelajaran (learning outcomes) yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat;
(3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan
rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan
sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM
akademik dan non akademik yang kompeten; (6) Ketersediaan sarana
prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.
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Dengan memiliki keenam unsur tersebut, PT akan dapat mengembangkan
iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat
akademik yang profesional. Dalam perkembangannya, ketercapaian iklim dan
masyarakat akademik tersebut dijamin secara internal oleh PT masingmasing. Namun, proses penjaminan mutu secara internal tersebut hanya
dilakukan oleh sebagian kecil PT saja. Oleh karenanya, pemerintah melalui
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti),
mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara
konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik.
Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan
dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering
digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama
Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak
hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi
perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan
PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar
kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan
kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada
peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input).
Perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia diawali
tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dimana kurikulum
yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, oleh karenanya
disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi. Dalam model kurikulum ini,
ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada.
Kemudian pada tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui concept the four
pillars of education, yaitu learning toknow, learning to do, learning to be
dan learning to live together, Indonesia merekonstruksi konsep kurikulumnya
dari Kurikulum Berbasis Isi (KBI) ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian
kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada
kondisi pasar kerja dan industri. KBK terdiri atas kurikulum inti dan
institusional, mencakup kompetensi utama, kompetensi pendukung dan
kompetensi lainnya. Implementasi KBK memerlukan penetapan kompetensi
utama melalui kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi,
masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung
dan kompetensi lain, ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.
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Setelah diratifikasinya beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA,
WTO, GATTS) oleh Pemerintah RI, maka dunia semakin mencair dalam
berhubungan dan berinteraksi. Berbagai parameter kualitas akan dipasang
untuk menstandarkan mutu lulusan di berbagai belahan bumi. Berbagai
kesepakatan dan kesepahaman antar negara-negara di ASEAN mulai
ditetapkan melalui MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Roadmap atau peta
pengembangan mobilitas bebas tenaga kerja professional antar negara di
ASEAN telah dibentangkan. Perkembangan roadmap tersebut dimulai sejak
tahun 2008 dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem
untuk memperkuat institusi pengembang SDM. Kemudian pada tahun 2010
mulailah disepakati Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk berbagai
profesi. Beberapa bidang profesi yang telah memiliki MRA adalah: (1)
engineers; (2) architect; (3) accountant; (4) land surveyors; (5)
medicaldoctor; (6) dentist; (7) nurses, dan (8) labor in tourism.
Atas dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang
kualifikasi dari berbagai bidang pekerjaan dan profesi di era global, maka
diperlukanlah sebuah parameter kualifikasi secara internasional dari lulusan
pendidikan di Indonesia. Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan
global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia sendiri,
terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Antara
lulusan S1 program studi satu dengan yang lain tidak memiliki kesetaraan
kualifikasi, bahkan pada lulusan dari program studi yang sama. Selain itu,
juga sukar dibedakan antara lulusan pendidikan jenis akademik, dengan
vokasi dan profesi. Tidak adanya standar kualifikasi pendidikan ini membuat
akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi semakin turun.
Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dorongan sekaligus
dukungan untuk mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan
pendidikan di Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang
kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) menjadi sebuah tonggak sejarah baru (milestone) bagi dunia
pendidikan tinggi di Indonesia agar menghasilkan sumber daya manusia
berkualitas dan bersaing di tingkat global. Pasal 1 Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan : Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka
penjenjangan
kualifiasi
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.
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KKNI juga disusun sebagai respon dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia
pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008
terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan
pendidikan tinggi (TheInternational Convention on the Recognition of
Studies, Diplomas and Degrees in HigherEducation in Asia and the Pasific).
Dalam hal ini dengan adanya KKNI maka negara-negara lain dapat
menggunakannya sebagai panduan untuk melakukan penilaian kesetaraan
capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar
atau bekerja di Indonesia maupun sebaliknya apabila akan menerima pelajar
atau tenaga kerja dari Indonesia.
Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya
pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara
internasional, dan dikembangkannya KKNI, maka kurikulum di perguruan
tinggi sejak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan
ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Kurikulum ini masih
mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk
menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama Kurikulum
Pendidikan Tinggi (KPT). Pada Tabel 1.1. di bawah ini menjelaskan
perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia dari waktu ke waktu.
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Tabel 1.1. Perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari Waktu ke
Waktu

Hingga perkembangan terakhir, STIE Sebelas April Sumedang juga
menerapkan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia berbasis KKNI yang
berlandaskan hukum Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Peraturan Mendikbud RI No. 73
Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Bidang Pendidikan Tinggi. Secara teknis penyusunan dan pengembangan
kurikulum di lingkungan program studi STIE Sebelas April Sumedang mengacu
pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti,
Dirjen Belmawa, Direktorat Pembelajaran, 2016).
F. Dasar-Dasar dan Arah Pengembangan Kurikulum di STIE Sebelas April
Sumedang
Kurikulum yang dikembangkan oleh program studi di lingkungan STIE
Sebelas April Sumedang bersifat adaptif terhadap situasi dan tantangantantangan yang dihadapi saat ini sejalan dengan kebijakan pemerintah
terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Indonesia melalui KKNI.
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Hal-hal yang terkait dengan KKNI tertuang dalam dokumen peraturan
perundang-undangan sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012, (2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI, (3)
Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 Pasal 10 Ayat 4, dan (4)
Permenristekdikti.
Pengembangan kurikulum di STIE Sebelas April Sumedang mengacu
kepada visi, misi, nilai-nilai dasar dan profil lulusan STIE Sebelas April
Sumedang, dengan demikian dibutuhkan sebuah pedoman yang bersifat
dinamis, mampu memberikan perspektif untuk melakukan perubahanperubahan sebagai tanggapan terhadap situasi eksternal, dan sekaligus
memiliki dimensi pengembangan identitas yang memberikan acuan agar
pengembangan kurikulum yang dilakukan tetap berakar pada visi dan misi
sekolah tinggi.
Pedoman ini menjadi acuan setiap program studi di STIE Sebelas April
Sumedang untuk menyusun kurikulum sesuai dengan jati diri, nilai-nilai
dasar, visi dan misi Universitas, serta profil lulusan yang telah dirumuskan.
Selain itu, pedoman ini juga memberikan panduan tentang hal-hal yang
harus dilakukan oleh pejabat struktural sekolah tinggi, tim penyusun
kurikulum, dan dosen dalam pengembangan kurikulum. Pedoman Kurikulum
di STIE Sebelas April Sumedang, dikembangkan dengan dasar-dasar sebagai
berikut ini.
1. Kurikulum di STIE Sebelas April Sumedang bercirikan sinergi dari
kesejarahan
yang menekankan pribadi beriman dan memiliki
wawasan kebangsaan, unggul dalam keahlian bidang ilmunya.
2. Kurikulum di STIE Sebelas April Sumedang dikembangkan dan
dilaksanakan berbasis kompetensi dengan berorientasi pada ilmu dan
teknologi (competence), serta wawasan kebangsaan, dan mengacu
pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan
diterapkannya KKNI, lulusan STIE Sebelas April Sumedang memiliki
aksesibilitas yang lebih tinggi terhadap kesempatan kerja pada
tingkat nasional. Dalam pengembangan kurikulum di STIE Sebelas
April Sumedang, KKNI dijadikan sebagai acuan minimal dalam
menentukan capaian pembelajaran lulusan.
3. Kurikulum di STIE Sebelas April Sumedang dikembangkan dan
dilaksanakan dengan menerapkan prinsip lebih mengutamakan
kedalaman daripada keluasan (non multa sed multum), mendorong
terjadinya kerja sama di kalangan mahasiswa dan dosen secara
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internal, dan mewujudkan terjadinya kerja sama antar Perguruan
Tinggi pada tingkat nasional.
4. Kurikulum di STIE Sebelas April Sumedang diarahkan untuk
mengembangkan keahlian dan kompetemsi yang luas pada mahasiswa
agar memiliki
kemampuan manajemen (berkomunikasi lisan dan
tertulis, teamwork), berdaya juang, berwawasan luas dan inovatif,
serta wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, kegiatan kurikuler,
kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di STIE Sebelas
April Sumedang dirancang agar saling mendukung dan saling
melengkapi demi pengembangan mahasiswa secara utuh.
5. Kurikulum di STIE Sebelas April Sumedang dirancang sejalan dengan
kebijakan pengembangan kepakaran dosen melalui kerja sama dosen
antar program studi atau antar fakultas yang memiliki bidang kajian
keilmuan yang sama.
G. Definisi Operasional
Berikut ini adalah definisi operasional yang berisi definisi-definisi untuk
pengembangan kurikulum.
1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, dan
program profesi yang diselengarakan oleh Perguruan Tinggi STIE
Sebelas April Sumedang berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dikembangkan oleh setiap
Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SN Dikti) untuk setiap Program Studi yang mencakup
pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan
keterampilan (Pasal 35 ayat 1).
4. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk Program Sarjana dan Program
Diploma (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat
1) :
a. Agama
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b. Pancasila
c. Kewarganegaraan dan
d. Bahasa Indonesia
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran
tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi,
dan/atau pendidikan vokasi.
7. Capaian pembelajaran atau learning outcomes merupakan
internalisasi dan akumulasiilmu pengetahuan, keterampilan, afeksi,
dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang
terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau
melalui pengalaman kerja.
8. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi
mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar
performa yang ditetapkan.
9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat
KKNI, adalah 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 (Perpres No. 8 Tahun 2012
tentang KKNI).
10. Bahan Kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, objek
yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau
dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu
program studi (Buku Panduan KBK, 2008). Bahan kajian dapat pula
merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan,
yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa
datang.

14

11. Mata Kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar
yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum
disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan
kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang
keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau
pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan
kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
12. Mata Kuliah Lintas Prodi adalah mata kuliah yang ditawarkan oleh
prodi tertentu dan disepakati oleh prodi lain sebagai mata kuliah
wajib atau mata kuliah pilihan untuk dapat diambil oleh
mahasiswanya.
13. Klaster adalah kelompok bidang kajian/ilmu yang memiliki
keterkaitan. Klaster dapat dibentuk melalui pengembangan mata
kuliah, penelitian, atau aktivitas-aktivitas yang berbasis keilmuan. Di
dalam pedoman ini, pengembangan klaster lebih ditekankan dalam
rangka pengembangan perkuliahan mencakup materi, metode, dan
evaluasi.
14. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar
yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam
proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau
besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam
mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Permendikbud
RI Nomor 49 Tahun 2014).
15. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah
rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan
pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian
pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/ modul. 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.
16. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
17. Profil Lulusan adalah pernyataan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh
lulusan meliputi aspek-aspek karakter kepribadian, sikap sosial, dan
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kompetensi bidang keahlian atau keilmuan yang dikuasainya. Profil
lulusan tingkat universitas memuat ciri-ciri umum lulusan yang
menjadi acuan perumusan profil lulusan tingkat fakultas dan tingkat
program studi. Profil lulusan tingkat universitas lebih menekankan
aspek-aspek karakter kepribadian dan sikap sosial. Profil lulusan
tingkat fakultas dan tingkat program studi melengkapi profil lulusan
tingkat universitas terutama dari kompetensi bidang keahlian atau
keilmuannya.
Berdasarkan kaitan kurikulum dengan SN-Dikti Tahun 2015 dan
pengertian di atas, kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program yang
direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan
oleh suatu program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki
capaian pembelajaran tertentu yang direncanakan.
Pengertian kurikulum tersebut diskemakan pada Gambar 1.2. berikut ini.
Tabel 1.2.

Paradigma Kurikulum sebagai sebuah Program
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Tabel 1.3. Unsur Kurikulum

Pada Gambar 1.2 dipetakan posisi semua standar dari SN-Dikti ke dalam
skema kurikulum, yakni terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar
Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
Dan pada skema Gambar 1.3, mengambarkan bahwa kurikulum pendidikan
tinggi dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan SN_Dikti melalui kajian di setiap
unsur dari kurikulum.
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BAB II
DASAR HUKUM

Pedoman Pengembangan Kurikulum STIE Sebelas April Sumedang Tahun
2020, disusun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang N0.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesi No.19 tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang
kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman Kurikulum
Inti Perguruan Tinggi.
8. Surat Keputusan Mendiknas No.045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti
Pendidikan Tinggi.
9. Surat Keputusan Dirjen Dikti No.043/DIKTI/Kep/2006 tentang rRambu rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di
Perguruan Tinggi.
10. Surat Keputusan Dirjen Dikti No.044/DIKTI/Kep/2006 tentang RambuRambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Berkehidupan
Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.
11. Statuta STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020.
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12. Surat Keputusan Ketua STIE Sebelas April Sumedang Nomor 879/DSTIE/UN/VI/2020 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum di STIE
Sebelas April Sumedang.
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi
selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (Pasal 35 ayat 1).
Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari
empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai,
strategi
pembelajaran
untuk
mencapai,
dan
system
penilaian
ketercapaiannya. Aturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
kurikulum pendidikan tinggi, dapat dilihat pada Gambar 2.1, berikut ini.
Gambar 2.1.
Acuan Penyusunan Kurikulum
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BAB III
TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN KURIKULUM
Tahapan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum di STIE Sebelas April
Sumedang disajikan dalam Gambar 3.1.
Gambar 3.1.
Tahapan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
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Penjelasan detail tentang Gambar 3.1 Tahapan Penyusunan dan
Pengembangan Kurikulum di STIE Sebelas April Sumedang di atas adalah,
sebagai berikut:
A. Analisis SWOT, Kebijakan serta Lingkungan Internal dan Eksternal
Tahap pertama proses penyusunan dan pengembangan kurikulum di STIE
Sebelas April Sumedang adalah analisis SWOT. Pada tahap ini sekolah tinggi
dan program studi mengkaji kekuatan dan kelemahan, ancaman bagi
keberlanjutan prodi, dan peluang yang tersedia bagi berkembangnya
program studi, melalui analisis terhadap keadaan internal organisasi, kondisi
dan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di lingkungan eksternal,
serta mengkaji kebijakan-kebijakan yang langsung atau tidak langsung
berpengaruh terhadap pengelolaan pendidikan tinggi. Kebijakan-kebijakan
internal STIE Sebelas April Sumedang yang perlu dipelajari meliputi statuta,
visi, misi, nilai-nilai dasar, dan peraturan/ pedoman akademik. Kebijakankebijakan pihak eksternal meliputi: kebijakan pemerintah, kebijakan
pendidikan Katolik, dan kebijakan lembaga lain, misalnya tentang
ketenagakerjaan yang terkait dengan pendidikan. Selain itu, universitas dan
program studi juga melakukan kajian terhadap lingkungan eksternal
khususnya kebutuhan dunia kerja tempat lulusannya akan berkarya melalui
tracer study kepada lulusan dan penggunanya.
Statuta, RIP, Renstra, historis pendirian sekolah tinggi, dan lain-lain
menjadi referensi dalam melakukan analisis SWOT di setiap program studi di
lingkungan STIE Sebelas April Sumedang. Aspek-aspek yang masih menjadi
kelemahan di internal prodi perlu diperbaiki secara terus menerus sehingga
ancaman di eksternal prodi dapat diantisipasi sedini mungkin. Ancaman
eksternal sedapat mungkin dapat diubah menjadi peluang melalui need
assessment dan market signal, sehingga prodi memiliki daya saing.
Secara umum tahapan penyusunan KPT (Kurikulum Perguruan Tinggi),
mencakup: 1) menentukan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran (CP), 2)
memilih dan merangkai Bahan Kajian, 3) menyusun Mata Kuliah, Struktur
Kurikulum, dan menentukan sks, dan 4) menyusun Rencana Pembelajaran.
Gambar 3.2 Diagram alir dibawah ini merupakan penjabaran dari Gambar
3.1. dan langkah minimum penyusunan kurikulum, setiap pengembang
kurikulum dapat menambahkan langkah lain sesuai dengan tujuan masingmasing. Sangat disarankan selama proses penyusunan melibatkan seluruh staf
di program studi beserta perwakilan stakeholders untuk menjamin
konvergensi konstruksi dari kurikulum program studi.
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Gambar 3.2.
Langkah Penyusunan Kurikulum

B. Rumpun Keilmuan (Kesepakatan Program Studi Sejenis)
Rumpuan ilmu berisi ilmu-ilmu yang memiliki linieritas yang sama. Suatu
ilmu yang linier dengan ilmu yang lain dan memiliki keterkaitan dapat
dikatakan memiliki rumpun yang sama. Suatu ilmu dapat berkembang,
sehingga perlu bagi program studi memahami keterkaitan ilmu yang ada di
dalam program studi dengan ilmu-ilmu yang lebih up to date. Saat ini
program studi tidak dapat lagi dipandang secara rigid dan ketat, yang
menganggap suatu prodi memiliki demakarsi masing-masing (Kompas, 2018).
Pendekatan multidisiplin menjadi suatu cara untuk dapat mengatasi suatu
pemasalahan yang kompleks yang melekat pada kehidupan manusia (OeyGardiner dkk, 2017). Untuk itu setiap program studi harus mampu
menciptakan atmosfer akademik yang mampu menghubungkan ilmu yang ada
dengan berbagai ilmu yang terkait. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam menggambarkan hubungan ilmu-ilmu yang memiliki rumpun yang
sama, sebagai berikut ;
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1. Bidang ilmu atau bidang kajian yang menjadi pokok dari program studi
dan konstelasi-nya terhadap bidang ilmu lainnya (lengkapi dengan
diagram relasi antar bidang tersebut) lihat Permendikbud No. 154/2014.
2. Perkembangan bidang ilmu atau bidang kajian saat ini dan 10 tahun ke
depan.
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C. Merumuskan dan Menyusun Profil Lulusan
Tidak ada kurikulum tanpa profil lulusan. Pernyataan profil lulusan
merupakan bukti akuntabilitas akademik program studi. Profil lulusan
menjadi pembeda program studi satu terhadap program studi lainnya.
Pernyataan profil lulusan merupakan kata benda.
Gambar 3.4.
Perumusan Profil Lulusan

Langkah menyusun Profil Lulusan:
1. Lakukan studi pelacakan (tracer study) kepada pengguna potensial yang
sesuai dengan bidang studi, ajukan pertanyaan berikut: “berperan
sebagai apa sajakah lulusan program studi setelah selesai pendidikan?”.
Jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan “sinyal kebutuhan pasar” atau
Market Signal.
2. Identifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya
program studi sesuai dengan Visi dan Misi sekolah tinggi.
3. Lakukan kesepakatan dengan program studi yang sama yang
dislenggarakan oleh perguruan tinggi lain sehingga ada penciri umum
program studi.
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4. Pernyataan profil tidak boleh keluar dari bidang keilmuan/ keahlian dari
program studinya.
5. Penting diingat bahwa profil merupakan peran dan fungsi lulusan bukan
jabatan atau jenis pekerjaan, namun dengan mengidentifikasi jenis
pekerjaan dan jabatan dapat membantu profil lulusan.
Berikut ini adalah contoh beragam profil untuk membantu
mengkonstruksi pemikiran dalam menentukan profil lulusan program studi
masing-masing.
Dalam pedoman ini, profil lulusan merupakan ciri-ciri umum yang
melekat pada lulusan sebagai hasil dari proses pendidikan di STIE Sebelas
April Sumedang. Rumusan profil lulusan diperoleh melalui kajian terhadap
tiga unsur, yaitu nilai-nilai yang dicanangkan oleh perguruan tinggi
(university core values), visi keilmuan program studi (scientific vision), dan
analisis kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (need assessment).
Universitas merumuskan profil umum lulusan STIE Sebelas April Sumedang,
sedangkan fakultas dan program studi merumuskan profil lulusan fakultas
dan program studi yang mengacu pada rumusan profil lulusan STIE Sebelas
April Sumedang. Profil lulusan program studi merupakan jawaban atas
pertanyaan program studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa atau
peran apa yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang
kerja tertentu antara satu sampai tiga tahun setelah menyelesaikan program
studi (Kepmendikbud, 2014 tentang Panduan Penyusunan CP Lulusan Program
Studi).
Setiap pernyataan profil lulusan sebaiknya disertai dengan deskripsi.
Deskripsi ini akan sangat membantu dalam melaksanakan tahap
pengembangan kurikulum berikutnya. Misalnya dalam menentukan Capaian
Pembelajaran (CP). Namun perlu diperhatikan bahwa pernyataan deskripsi
profil lulusan tidak tepat jika menggunakan kata “mampu” atau “bisa”.
D. Analisis Profil Lulusan
Profil lulusan menggambarkan peran apa yang bisa dilakukan oleh lulusan
setelah menjalani proses pendidikan di perguruan tinggi. Setelah program
studi menentukan profil lulusan, maka yang perlu dilakukan adalah
melakukan analisi profil tersebut. Analisis profil lulusan prodi menjelaskan
kesesuaian profil lulusan yang ditetapkan dengan tuntutan perkembangan
keilmuan atau keahlian khusus dan kebutuhan pengguna. Dengan melakukan
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analisis profil lulusan, diharapkan ada kesesuaian (link and match) antara
harapan dan rencana program studi dengan kebutuhan industri.
E. Merumuskan dan Menyusun Capaian Pembelajaran (CP)
Rujukan untuk menyusun merumuskan dan menyusun CP adalah KKNI
dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Format CP terdiri dari empat
unsur. Menurut KKNI mencakup: Sikap/ perilaku, Kemampuan, Pengetahuan,
dan Tanggung jawab/ Hak/ Wewenang. Menurut SN-Dikti mencakup: Sikap,
Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus, dan Pengetahuan.
Capaian Pembelajaran lulusan prodi adalah rumusan
kompetensi yang diharapkan dicapai oleh lulusan program studi
yang menjadi Standar Kompetensi Lulusan (Pasal 5
SN Dikti, Permendikbud No. 49 Tahun 2014).

Standar Kompetensi Lulusan
Pasal 5
(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian
pembelajaran lulusan.
(2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian
pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran,
standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran,
standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana
pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar
pembiayaan pembelajaran.
(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib:
a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
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Pasal 6
(1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan
perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan
aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual
dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait
pembelajaran.
(2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan
penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu
tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam
proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
(3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan
konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh
melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,
mencakup:
a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib
dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan
kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan
tinggi; dan
b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang
wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang
keilmuan program studi.
(4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu
pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatiha kerja, kerja praktik,
praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
Pasal 7
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(1) Rumusan sikap dan ketrampilan umum sebagai bagian dari capaian
pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis
pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditambah oleh perguruan tinggi.
(3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari
capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program
studi sejenis.
(4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang
merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan
diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian
pembelajaran lulusan.

(5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagai rujukan
program studi sejenis.
(6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan
rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5)
diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
Profil lulusan yang tersusun dengan cermat akan memudahkan dalam
menyusun pernyataan CP. Metode yang paling sederhana dalam menyusun
profil adalah dengan menguraikan setiap definisi profil menjadi unsur-unsur
CP. Profil adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan,
sedangkan CP adalah apa yang harus dapar dilakukan oleh lulusan sesuai
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dengan profil tersebut. Perumusan CP dengan menguraikan ke dalam unsur
KKNI harus juga memasukan komponen lain yakni:
1. indikator tingkat capaian: merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai
dengan jenjang yang akan dicapai, hal ini tertera dalam deskripsi generik
KKNI;
2. visi dan misi program studi: menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan
program pendidikan dapat dicapai;
3. bidang keilmuan: sangat penting untuk program studi jenis akademik
sesuai dengan nomenklatur;
4. bidang keahlian: pendidikan jenis profesi dan vokasi wajib mengidentikasi
secara teliti;
5. kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk membangun
dan menyusun CP yang direncanakan;
6. referensi prodi sejenis yang berkembang di negara lain sebagai
pembanding jika ada;
7. peraturan yang ada;
8. kesepakatan prodi dan juga profesi terkait.
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BAB IV
DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM STUDI
Berikut ini adalah komponen-komponen yang harus termuat dalam
dokumen kurikulum program studi.
1. Pendahuluan
Bagian pendahuluan berisi latar belakang penyusunan /
pengembangan kurikulum yang terdiri atas penyusunan /
pengembangan kurikulum dan konteks. Konteks terdiri dari visi misi
universitas / fakultas / program studi dan nilai-nilai dasar,
karakteristik bidang ilmu, perkembangan IPTEKS, kebutuhan
masyarakat, serta konteks lain yang dipertimbangkan dalam
pengembangan kurikulum.
2. Pernyataan Identitas: Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Program Studi
3. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran
a. Profil Lulusan
b. Capaian Pembelajaran
4. Bahan Kajian dan Mata Kuliah
Lihat ketentuan dan format pada Bab III.
5. Struktur Kurikulum
Bagian ini berisi penyajian Mata Kuliah dan sks ke dalam Semester.
6. Distribusi Mata Kuliah per Semester
Berisi daftar mata kuliah untuk masing-masing semester (lihat contoh
di lampiran).
7. Proses Pembelajaran
Berdasarkan Statuta STIE Sebelas April Sumedang serta Surat
Keputusan Ketua No. Nomor 879/D-STIE/UN/VI/2020 tentang Pedoman
Pengembangan Kurikulum di STIE Sebelas April Sumedang proses
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pembelajaran di STIE Sebelas April Sumedang dilaksanakan dengan
menerapkan Paradigma
Student Centered
Learning
(SCL).
Implementasi penyusunan kurikulum masing-masing program studi
sesuai dengan kebijakan dan kekhasan program studi.
8. Sistem Penilaian Pembelajaran
Bagian ini berisi mekanisme penilaian yang sesuai dengan capaian
pembelajaran mata kuliah dan mengacu kepada teori-teori penilaian
pembelajaran yang relevan. Sesuai dengan tujuan pendidikan di STIE
Sebelas April Sumedang, penilaian pembelajaran mahasiswa harus
diusahakan mencakup capaian pembelajaran (sikap & tata nilai,
penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan
khusus).
9. Persyaratan Akademik Dosen
Bagian ini berisi deskripsi persyaratan akademik dosen pada program
studi dalam rangka menunjang pelaksanaan kurikulum. Persyaratan
akademik mencakup: kualifikasi pendidikan minimal, jabatan
akademik/ kompetensi, serta latar belakang bidang ilmu atau
kemampuan-kemampuan khusus yang perlu dimiliki oleh dosen.
10. Fasilitas Pendukung
Bagian ini diisi dengan fasilitas prasarana dan sarana yang mendukung
implementasi kurikulum.
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BAB V
PERAN PIMPINAN SEKOLAH TINGGI, PROGRAM STUDI, DAN DOSEN
DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM DI STIE SEBELAS APRIL
SUMEDANG

Implementasi Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) di STIE Sebelas April
Sumedang yang mengacu pada KKNI memerlukan peran serta segenap
pimpinan di tingkat sekolah tinggi, program studi, dan dosen.
A. Peran
Pimpinan
Sekolah
Tinggi
Pimpinan sekolah tinggi menetapkan :
1. melakukan koordinasi penyelenggaraan mata kuliah lintas Program
Studi,
2. melakukan koordinasi Ketua Program Studi di sekolah tinggi untuk
merumuskan profil lulusan dan capaian pembelajaran program
studi ,
3. melakukan koordinasi agar terjadi sinergi antara dosen dan Ketua
Program Studi dalam penetapan bahan kajian dan penentuan mata
kuliah,
4. menetapkan mata kuliah tingkat prodi

B. Peran Ketua Program Studi
Peran Ketua Program Studi mencakup :
1. membentuk tim pengembang kurikulum,
2. mengkoordinasi pengembangan kurikulum program studi,
3. menetapkan profil lulusan program studi
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4. melakukan koordinasi lintas Program studi untuk mengkaji
kemungkinan sinergi pengembangan dan implementasi kurikulum,
5. menawarkan mata kuliah lintas program studi.

C. Peran Dosen
Dosen menyusun perangkat pembelajaran sebagaimana disebut dalam
Bab IV butir 12.
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BAB VI
PENGELOLAAN IMPLEMENTASI KURIKULUM DAN PRASYARAT
PENDUKUNGNYA
A. Pengelolaan Mata Kuliah
1. Penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib (MKU)) dikelola oleh Koordinator
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Kelas-kelas MKU
bersifat terbuka untuk mahasiswa semua program studi di STIE Sebelas
April Sumedang sehingga mendorong terjadinya interaksi dan kerja
sama antar mahasiswa lintas program studi.
2. Penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP) dikelola oleh
Program Studi. Kelas-kelas MKWP bersifat terbuka untuk mahasiswa
sehingga mendorong terjadinya interaksi dan kerja sama
antarmahasiswa lintas prodi.
B. Prasyarat Pendukung Implementasi Kurikulum
1. Dosen memiliki kualifikasi pendidikan, jabatan akademik/kompetensi,
dan latar belakang pendidikan, serta keterampilan yang sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Sistem Informasi Akademik (SIAK) dikembangkan agar memungkinkan
mahasiswa dapat menempuh matakuliah lintas prodi atau Sekolah
Tinggi.
3. Prasarana dan sarana (ruang kuliah, laboratorium, media, tempat
praktik di luar kampus).
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BAB VII
PENUTUP
Pedoman Pengembangan Kurikulum ini menjadi rujukan bagi program
studi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi terkait.
Dinamika perkembangan eksternal yang mempengaruhi kurikulum dapat
diakomodasi oleh program studi dalam penyusunan kurikulumnya.
Selain itu, hal-hal yang secara substansial yang dapat mempengaruhi
proses pengembangan kurikulum dapat menjadi masukan untuk
penyempurnaan Pedoman Pengembangan Kurikulum STIE Sebelas April
Sumedang Tahun 2020 ini.
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