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A. Pendahuluan 

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya 

untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) di perguruan tinggi 

termasuk bagaimana pengelolaannya (Quality Assurance Management). Perguruan tinggi 

dalam melaksanakan sistem dan manajemen penjaminan mutu tidak ada pola baku yang 

harus digunakan disamping pihak Dikti Depdiknas tidak menetapkan pola baku yang harus 

diikuti. Model pelaksanaan sistem penjaminan mutu atau manajemen penjaminan mutu 

sepenuhnya wewenang perguruan tinggi, bahkan sampai di tingkat prodi merupakan 

wewenang institusi prodi, jurusan, fakultas,  dan universitas yang bersangkutan. Namun 

ketentuannya adalah wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu sesuai PP nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Sistem penjaminan mutu dilakukan oleh institusi pendidikan (prodi sampai dengan 

universitas) dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal (institusional performance), 

penjaminan mutu eksternal (fokus terhadap klien & stakeholder), dan perijinan 

penyelenggaraan program. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan yang dilakukan 

dengan cara yang ditetapkan institusi pelaksana. Parameter dan metoda mengukur hasil 

ditetapkan pelaksana (PT) sesuai visi dan misinya. Dengan menjalankan penjaminan mutu 

internal, institusi melakukan evaluasi internal (evaluasi diri) secara berkala, dimaksudkan 

untuk mengupayakan peningkatan kualitas berkelanjutan. Penjaminan mutu ekternal adalah 

penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan akreditasi (BAN-PT atau yang lain) dengan 

cara yang ditetapkan lembaga akreditasi, termasuk parameter dan metoda mengukur hasilnya.  

Perijinan penyelenggaraan program (oleh Ditjen Dikti) untuk satuan pendidikan yang 

memenuhi syarat penyelenggaraan program pendidikan, tentang tata cara, parameter, dan 

metode evaluasinya sesuai ketentuan yang ada untuk menilai kelayakan kepatuhan 

penyelenggara program. 

Manajemen penjaminan mutu meliputi aspek : (1) desain program akademik, (2) 

pelaksanaan pendidikan, (3) reputasi sertifikasi lisensi, (4) manajemen sumber akademik, (5) 
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manajemen kegiatan instruksional, (6) manajemen sarana dan fasilitas, (7) manajemen 

administrasi keuangan (Dikti, 2006). Tulisan ini menekankan pada desain program akademik 

atau lebih sering disebut perencanaan kurikulum.  

 

B. Desain Program Akademik atau Perencanaan Kurikulum 

          Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan 

pemenuhan  standar pengelolaan (dhi pendidikan tinggi) secara konsisten dan berkelanjutan 

sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 

Siklus model capaian mutu berkelanjutan meliputi : (1) penetapan standar, (2) pelaksanaan 

(termasuk monitoring), (3) evaluasi diri, (4) evaluasi kolega eksternal, (5) peningkatan mutu 

(termasuk benchmarking)(Dikti, 2006).  

Perencanaan kurikulum dimaksudkan sebagai : (1) is the process of gathering, sorting, 

selecting, balancing, and synthesizing relevant information from many sources in order to 

design those experiences that will assist learner in attaining the goals of the curriculum 

(Hass, 1980) atau  is the process whereby … arrangements of learning opportunities or 

curriculum plans are created. (Saylor and Alexander, 1966). Kerangka perencanaan 

kurikulum berupa penetapan pondasi, tujuan (goals), tujuan umum (general objectives), 

‘kosa/penyaring keputusan’ (decision screens) sampai pada situasi belajar-mengajar 

(teaching-learning situasion) di tingkat kelas dapat dilihat pada skema berikut (Beane, 

Toepfer Jr., dan Allesi Jr., 1986) : 

 
 

Gambar 1. Kerangka pengembangan desain akademik 
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Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

sumber belajar (pelajaran) serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (pasal 1 butir 19 UU no 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kurikulum memuat 3 pokok pikiran (1) 

apa yang dirancang untuk mahasiswa, (2) apa yang diberikan pada mahasiswa, (3) dan 

pengalaman apa yang diperoleh mahasiswa. Kurikulum juga mengandung 4 elemen pokok : 

(1) Isi (Content), (2) strategi pembelajaran (teaching-learning strategies), proses penilaian 

(assessment processes), dan proses evaluation (evaluation processes).  

       Model dan pendekatan untuk penyusunan/pengembangan kurikulum dapat menggunakan 

model Grayson (Dikti, 2006). Pada dasarnya model penyusunan/pengembangan kurikulum 

didasarkan pada 3 tahapan proses, yaitu : (1) perumusan masalah, (2) penyusunan stuktur dan 

organisasi kurikulum, (3) implementasi dan evaluasi. Diagram alir model pengembangan 

kurikulum dapat dilihat pada gambar 2.  

Setelah tujuan pendidikan, kompetensi 

program studi, dan standar kompetensi 

lulusan tersusun, selanjutnya di buat 

bangunan/peta/pohon kompetensi, yakni 

uraian tentang hubungan antara setiap 

mata kuliah  dengan kompetensi lulusan. 

Bangunan/Pohon/Peta kompetensi me- 

ngarahkan pencapaian kompetensi 

lulusan melalui pembelajaran setiap 

mata kuliah. Berdasarkan bangunan/ 

pohon/peta kompetensi dan arahan 

rambu-rambu  kurikulum  tersebut   diru- 

                                                                                    muskan struktur kurikulum pada tingkat 

             Gambar 2. Diagram Alir Metode  

Pengembangan Kurikulum (Sumber : Dikti, 2006) 

 

makro dan rinci, dilanjutkan jejaring/distribusi mata kuliah, dan silabus (dan skema kerja), 

serta satuan acara perkuliahan (SAP) atau Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada 

tahap Implementasi dan Evaluasi di kaji dari berbagai sumber (badan penasehat, penguji dari 
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luar, umpan balik pengguna, hasil pencapaian mahasiswa dan lain-lain) dapat digunakan 

sebagai umpan balik dalam penyusunan/pengembangan kurikulum selanjutnya.  

 

C. Perencanaan/Pengembangan Kurikulum  

UNESCO pada tahun 1997 telah merekomendasikan kurikulum pendidikan yang 

harus mengandung empat komponen, yaitu : learning to know, learning to do, learning to be, dan 

learning to live together. Rekomendasi ini diharapkan dipakai dasar pengembangan 

kurikulum pendidikan di seluruh dunia. Perubahan Kurnas untuk Perguruan Tinggi dari 

Kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000, selain dimaksudkan untuk merespon rekomendasi 

UNESCO, juga untuk merespons perubahan persyaratan kemampuan sumberdaya manusia 

hasil didik perguruan tinggi. Persyaratan tersebut adalah bahwa lulusan perguruan 

tinggi tidak semata-mata didasarkan pada persyaratan penguasaan ilmu dan 

keterampilan, tetapi juga pada persyaratan sikap dan semangat kerja, pengenalan 

lapangan pekerjaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikannya. 

Di negara-negara maju persyaratan itu telah berkembang dan bertambah dalam 

bentuk kemampuan komunikasi, interpersonal, kepemimpinan, teamworking, analisis, 

academic discipline, IT/computing, fleksibilitas, dapat bekerja secara lintas kultural, 

memahami globalisasi, terlatih dan memiliki etika, dan kemampuan bahasa asing. 

Perubahan teknologi yang berlangsung secara cepat telah merubah nilai human 

investment menjadi intellectual investment, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan 

perubahan yang sangat cepat dari jenis lapangan kerja, tatanan kerja, asas orang bekerja, dan 

jaringan (networking) lapangan kerja maupun kegiatan kerja. 

       Upaya pemerintah untuk melakukan peningkatan pendidikan sudah banyak 

dilakukan dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi selain 

harus mampu memberi bekal kepada mahasiswa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuni, juga harus mampu mengembangkan 

kemampuan-kemampuan lain sehingga mereka memiliki kemampuan yang tinggi dalam 

penyesuaian dengan perkembangan iptek. Selain itu lulusan harus memiliki kepribadian 

yang kuat, mampu bekerjasama dengan orang yang memiliki latar belakang etnis, agama, 

budaya, dan suku bangsa yang berbeda-beda, menyadari hak dan kewajiban sebagai individu, 
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anggota masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia serta memiliki komitmen moral yang 

tinggi. 

Dalam merespon kebutuhan lulusan Perguruan Tinggi ini, pemerintah memandang 

perlu menata kurikulum pendidikan  tinggi dengan menerapkan kurikulum berbasis 

kompetensi dan mengubah struktur kurikulum tingkat pascasarjana, sarjana dan diploma 

menjadi 5 kelompok yaitu kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), 

Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya 

(MKB), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Matakuliah Berkehidupan 

Bermasyarakat (MBB). Melalui lima kelompok mata kuliah ini diharapkan PT di 

Indonesia mampu membekali lulusannya untuk menghadapi tantangan masa depan. 

 

D. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada Perguruan Tinggi (Skepmendiknas: 

No. 232/U/2000; No. 045/U/2002) 

Seperti dalam Kepmendiknas No. 045/U/2002 kompetensi secara umum adalah 

seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat 

untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang 

pekerjaan tertentu. Kalau diperhatikan, pengertian kompetensi yang disediakan 

Kepmendiknas ini terdiri dari tiga hal, yaitu adanya kemampuan tindakan (skills), 

kecerdasan (knowledge), dan tanggungjawab (attitudes). Dalam KBK, kemampuan-

kemampuan itu diukur dengan kriteria yang ditentukan oleh masyarakat dan oleh 

pengguna lulusan Perguruan Tinggi sebagai tenaga kerja terdidik yang merupakan 

ekspresi dari harapan-harapan masyarakat dan dunia kerja. 

Harapan masyarakat secara umum tentang kompetensi lulusan perguruan tinggi 

adalah memiliki: (1) Ilmu pengetahuan (knowledge); (2) Kecakapan teknik (Know-

how); (3) Kearifan; (4) Karakter. Harapan yang lain terhadap lulusan perguruan tinggi 

adalah harapan dari lapangan kerja sebagai pengguna lulusan perguruan tinggi di masa 

yang akan datang yaitu memiliki (1) Kompetensi dalam hak; (2) Landasan dasar. 

       Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, 

dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta 
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menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Pendidikan akademik 

terdiri dari pendidikan sarjana, program magister, dan program doktor. Sedangkan 

pendidikan profesional adalah program diploma (DI, DII, DIII, dan DIV). 

Lulusan pendidikan program sarjana memiliki kualifikasi dalam hal : (1) Menguasai 

dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu 

menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang 

ada di dalam kawasan keahliannya; (2) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan 

produktif, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai 

dengan tata kehidupan bersama; (3) Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan 

diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; (4) 

Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang 

merupakan keahliannya. Sedangkan program diploma (termasuk diploma III) 

diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat 

rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara 

mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu 

melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang 

dimiliki.  

 

E. Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan dan Bangunan Kompetensi 

       Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berturut-turut 

dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 disebutkan bahwa Standar kompetensi lulusan 

adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Sedangkan pada Bab V pasal 25-27 diuraikan rincian Standar Kompetensi Lulusan. Pasal 

25 ayat 1, 2 dan 4 menyatakan : (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai 

pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; (2) 

Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk 

seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata 

kuliah; (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya pasal 26 ayat 4 menyatakan : Standar 
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kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, 

keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta 

menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 

menyatakan : Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing 

perguruan tinggi. 

       Pengalaman empirik dan praktik baik dalam desain program akademik atau 

perencanaan kurikulum dapat dikemukakan ketika penyusunan Kurikulum 2002 

maupun pengembangan Kurikulum Kelas Industri pada prodi D3 Teknik Otomotif 

2003 (contoh terlampir).  

      Pendidikan vokasi (pada tingkat menengah maupun tinggi) dituntut mampu menyiapkan 

tenaga kerja terampil untuk mengisi keperluan kompetisi global dengan menciptakan 

sumber daya manusia profesional yang dapat diandalkan menjadi faktor keunggulan 

menghadapi persaingan global. Agar mampu mengakomodasi sejumlah tuntutan global 

tersebut, maka dilakukan pengembangan kurikulum. Penyempurnaan tersebut membawa 

konsekuensi dalam sistem pembelajaran maupun evaluasi hasil belajarnya. Secara 

teknis, untuk mempermudah pemahaman kompetensi dan implementasi kurikulum dalam 

pembelajaran dan sistem evaluasinya pada tiap mata kuliah dapat menggunakan 

penyusunan bangunan/pohon kompetensi. 

Standar Kompetensi 

Keberhasilan suatu program pendidikan selalu dilihat dari pencapaian yang diperoleh 

dibandingkan dengan suatu kriteria. Kriteria harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum suatu 

program dilaksanakan agar tidak bias. Dalam program pendidikan yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan selalu digunakan indikator-indikator yang menyatakan mutu 

pendidikan. Indikator ini harus dikembangkan dari suatu konsep yang operasional agar dapat 

ditelaah kesesuaian antara indikator dengan konsep yang operasional. Selain konsep, 

acuan yang baku sangat dibutuhkan untuk menetapkan kriteria keberhasilan suatu 

program. Oleh karena itu acuan yang baku sangat dibutuhkan untuk memantau mutu 

pendidikan. Masing-masing program studi telah memiliki standar kompetensi yang 

merupakan benchmark kebulatan program studi tersebut. 
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Acuan yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan adalah suatu 

standar kompetensi. Penggunaan pendekatan berbasis kompetensi tersebut 

membawa konsekuensi yang sangat luas terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan 

terutama keharusan diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran yang mengacu 

kepada karakteristik pendekatan kompetensi antara lain : mastery learning, flexible 

delivery, individualized learning, multientry/exit, Recognition of Prior 

Learning/Recognotion of Current Competency. 

   Standar kompetensi menjadi ukuran mutu (benchmark) untuk sertifikat ketrampilan 

yang diberikan kepada siswa/mahasiswa/pekerja. Dalam pendidikan vokasi, standar 

kompetensi merupakan kompetensi-kompetensi yang telah dirumuskan oleh pihak industri 

sebagai standar minimal untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan di industri atau dunia usaha. Standar kompetensi juga sebagai kemampuan 

seseorang dalam (1) melakukan tugas atau pekerjaan, (2) mengorganisasikan agar pekerjaan 

dapat dilaksanakan, (3) melakukan respon dan reaksi yang tepat bila ada penyimpangan dari 

rancangan semula, (4) melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam situasi dan kondisi yang 

berbeda. 

Unit kompetensi adalah gabungan dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

yang terintegrasi yang diperlukan oleh seseorang untuk melaksanakan suatu tugas di dunia 

kerja. Pada umumnya orang dapat dikatakan berkompeten dalam pekerjaan tertentu apabila 

orang itu memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja minimum yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Inti KBK adalah "kompetensi". 

Kompetensi merefleksikan kemampuan mengerjakan sesuatu, yang sangat berbeda 

dengan sekadar mengetahui sebagaimana pada kurikukulum konvensional. . 

KBK adalah kurikukulum yang menitikberatkan pada penguasaan suatu pengetahuan, 

sikap, dan ketrampilan tertentu serta penerapannya di lapangan kerja. Pengetahuan, sikap, 

dan ketrampilan ini harus didemonstrasikan dengan standar industri yang ada, bukan standar 

relatif  yang ditentukan oleh keberhasilan seseorang dalam satu group. 

Pengetesannya adalah criterion-referenced test (CRT), bukan norm-referenced test 

(NRT). Tentu saja CRT tersebut diturunkan kepada kompetensi yang diperlukan untuk 

menjalankan jabatan tertentu pada industri, yang nantinya berlaku secara nasional. 
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Struktur Standar Kompetensi 

 

 
 

Gambar 3. Struktur standar kompetensi 
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Bentuk Standar Kompetensi 

Umumnya standar kompetensi pada suatu bidang keahlian terdiri dari: (1) unit kompetensi, 

(2) sub kompetensi, (3) kriteria unjuk kerja, (4) persyaratan unjuk kerja, dan (5) acuan 

penilaian. Dengan memperhatikan struktur kurikulum, standar kompetensi pada program 

studi dibangun berdasar: (1) unit kompetensi, (2) sub kompetensi, (3) sub-sub kompetensi, 

dan (4) kriteria unjuk kerja. Kumpulan dari beberapa sub-sub kompetensi dari 

beberapa sub kompetensi merupakan cerminan kompetensi yang harus dikuasi pada 

mata kuliah tertentu. Secara skematis, standar kompetensi dapat diilustrasikan Sebagai 

berikut : 

 
 

Gambar 4. Bentuk standar kompetensi 

Pembelajaran berbasis kompetensi diakui sangat efektif oleh banyak negara yang telah 

melaksanakan. Dalam pembelajaran berbasis kompetensi, target kualitas dan kuantitas 

kompetensi peserta diklat menjadi jelas dan terukur secara tepat. Disarnping itu, 

pembelajaran berbasis kompetensi dapat memacu motivasi belajar peserta diklat. 
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Program pembelajaran berbasis kompetensi harus dikembangkan oleh lembaga 

pendidikan agar dapat bersaing dan memenuhi tuntutan dunia kerja. Pengembangan 

kurikulum berbasis kompetensi di perguruan tinggi dikuatkan dengan SK Mendiknas 

nomor 232/U/2000 dan nomor 045/U/2002, bahwa mulai tahun ajaran 2003 kurikulum 

pendidikan perguruan tinggi harus dikembangkan berbasis kompetensi. Strategi 

pembelajaran berbasis kompetensi terkait dengan hirarki komponen-komponen 

kegiatan: (1) perencanaan pembelajaran, (2) pelaksanaan pembelajaran dan (3) evaluasi hasil 

belajar. 

 

F. Bangunan/Pohon Kompetensi Program Studi & Mata Kuliah 
 

Pohon dengan struktur yang cukup lengkap dari akar, batang, dahan, ranting, daun  

dan buah sering digunakan sebagai metafor untuk menggambarkan struktur 

kesatuan/kebulatan sesuatu. Penggunaan itu dimaksudkan untuk mempermudah dan 

mempercepat pemahaman kita tentang struktur itu. Dalam wacana sehari-hari kita mengenal 

pohon keilmuan, pohon silsilah dan sebagainya. Selain pohon sering digunakan pula metafor 

kerangka, anatomi, tulang ikan dan lain-lain. Pohon Kompetensi merupakan suatu 

penggambaran struktur dari kesatuan/kebulatan unit kompetensi (dapat pula dirumuskan 

sampai sub-subkompetensi yang harus dimiliki dalam program studi atau mata kuliah, 

sehingga akan muncul istilah Pohon Kompetensi Program Studi dan Pohon Kompetensi Mata 

Kuliah. Penggambarannya dapat dicermati pada gambar-gambar berikut. Dalam Pohon 

Kompetensi Program Studi, akar merupakan dasar dalam pembentukan kualifikasi, 

meliputi : Sikap (Attitude), Filosofi (Philosophy), Budaya (Culture), Nilai (Value), 

Kebiasaan (Habits). Batang pohon menggambarkan Kompetensi Lulusan, dahan 

menggambarkan kompetensi konsentrasi, cabang merupakan unit-unit kompetensi, 

ranting - subkompetensi, dan daun sub-subkompetensi. Sedang buah merupakan pengakuan 

penguasaan kompetensi. 

Penggambaran ini diharapkan menjadi pedoman untuk penyusunan pohon kompetensi 

program studi maupun untuk mata kuliah. Bentuk pohon kompetensi ditentukan 

oleh karakteristik dari masing-masing program studi. Bagian dari pohon yang kita 

ambil dan ditanam dalam bentuk kecil dapat dimisalkan sebagai tanaman 
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setek/cangkok untuk menggambarkan Pohon Kompetensi Mata Kuliah, karena 

mata kuliah merupakan wadah/wahana pembentuk sub-subkompetensi-kompetensi yang 

harus dicapai. Secara filosofi, buah merupakan hasil dari pohon. Buah dalam pohon 

kompetensi merupakan pengakuan penguasaan sub-subkompetensi. Kumpulan buah 

(sub-subkompetensi2) secara agregat merupakan kebulatan kompetensi-kompetensi 

program studi. Periksa contoh pada gambar 5 dan 6, serta tabel terlampir. 

 

G. Contoh Deskripsi Kompentensi Program Studi/Mata Kuliah  

Format Deskripsi Kompetensi : 

Pencapaian 

Kompetensi 

/Unit 

Kompetensi 

Sub 

Kompetensi 

 

Sub-sub 

kompetensi 

Kriteria 

Unjuk Kerja 

                     Materi Pokok Pembelajaran 

 
 

Sikap      Pengetahuan 
 

Ketrampilan 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

 

H. Kesimpulan  & Tagihan 

 

Penjaminan mutu dan manajemen penjaminan mutu dalam perencanaan kurikulum 

merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan mulai dari prodi, jurusan, fakultas, 

universitas sebagai penilaian kelayakan program institusi dan peningkatan 

berkesinambungan. Praktik baik dua hal diatas harus menjadi sarana dalam kesehatan 

organisasi. Siklus capaian mutu berkesinambungan (penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi 

diri, audit mutu internal, peningkatan mutu, dan benchmarking) dilaksanakan dengan 

sungguh-sungguh. 

Tagihan : Susun Standar Kompetensi Lulusan dan Pohon Kompetensi serta jejaring Mata 

Kuliah pada prodi saudara. 
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Berikut langkah-langkah pengembangan Kurikulum 2002 dan Kelas Industri : 

 

Tahapan dan kegiatan 

Dokumen/ hasil kegiatan proses*)  

Kurikulum 2002 Kurikulum Kelas 

Industri 

Tahap I Perumusan   
1. Perumusan visi dan misi prodi Visi dan misi prodi Visi dan misi prodi 

2. MOU dengan industri - MOU UNY-Timor (2002) 

MOU UNY-Timor (2007) 

Action Plan (2002 & 2007) 

2. Analisis kurikulum sebelum  

    nya  (1992) 

Evaluasi & Masukan mata 

kuliah dan kompetensi yang 

diperlukan sesuai perkem-

bangan 

Evaluasi & Masukan mata 

kuliah dan kompetensi yang 

diperlukan sesuai perkem-

bangan (penambahan MK) 

3. Survei kebutuhan masyarakat  

    (industri, sekolah, pusdiklat,    

    training center dll) 

 

- Tracer study 

- Temu Alumni 

- Angket kebutuhan kompe-   

  tensi ke pengguna 

- Identifikasi kompetensi di  

  plant PT Timor (link&match) 

- Angket kebutuhan kompe-   

  tensi ke pengguna 

4. Analisis kebutuhan profesional 

(benchmarking kajian 

kompetensi lulusan mekanik 

otomotif dari dokumen IASPD 

(Indonesia-Australia Support 

Development) 

 

Benchmarking dengan 

dokumen Kompetensi 

Mekanik Otomotif susunan 

IASPD 

Benchmarking dengan 

dokumen Kompetensi 

Mekanik Otomotif susunan 

IASPD. 

Survei dan studi banding kom 

petensi di lapangan. 

Sinkronisasi kompetensi. 

Tahap II Penyusunan Struktur 

dan Organisasi Kurikulum 

  

1. Penyusunan Pohon Kompeten 

si/Standar Kompetensi Lulusan 

(dengan mempertimbangkan 

Struktur dari aspek Ranah 

Ilmiah, karakter  mahasiswa, 

sumber daya) 

Pohon Kompetensi dan 

Daftar Kompetensi D3 

Teknik Otomotif Kur 2002 

Pohon Kompetensi dan 

Daftar Kompetensi D3 

Teknik Otomotif Kelas 

Industri 

2. Penyusunan Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum 

Distribusi MK/semester 

Struktur Kurikulum dan 

Distribusi MK/semester 

3. Penyusunan Silabus/Skema  

    kerja 

Kumpulan Silabus/Skema 

kerja 

Kumpulan Silabus/Skema 

kerja (khusus di kampus PT 

TPN – 6 mata kuliah) 

4. Penyusunan SAP/RPP Kumpulan SAP/RPP Kumpulan SAP/RPP (6 MK) 

Tahap III Implementasi dan 

Evaluasi 

  

1. Tracer Study Laporan Tracer Study 2004 Tracer Study alumni Kelas 

Industri 

2. Angket Survei berkala (6 bl) Kumpulan data angket 

lulusan setelah 6 bl 

Laporan pelaksanaan & 

evaluasi sem 5 di industri 

3. Sanctioning hasil Monev Raker, rapjur & diskusi Raker berkala dg Mitra kerja 

*) Dokumen/hasil kegiatan ada pada penulis/jurusan penulis. 
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