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2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

2.1. Definisi Istilah 

a. Standar isi pembelajaran adalah materi yang diberikan kepada 

mahasiswa tentang kompetensi yang harus dicapai untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan. 

b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, 

dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan Program Studi. 

c. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang dibentuk untuk 

melakukan review kurikulum secara berkala. 

d. KKNI atau kerangka kualifikasi nasional Indonesia adalah 

kerangkan perjenjangan 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 denga struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

2.2. Rasionalisasi  

Penyusunan standar isi pembelajaran Universitas Primagraha 

ini bertujuan agar lulusan memiliki kompetensi dalam aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan karakteristik 

setiap Program Studi. Demi tercapainya output atau lulusan yang 

unggul di Universitas Primagraha maka dibuatlah standar isi 

pembelajaran beserta turunannya berdasarkan peraturan 

pemerintah, visi dan misi universitas, serta renstra universitas. 

2.3. Tujuan 

Tujuan penyusunan standar isi pembelajaran adalah untuk 

menetapkan kebijikan mutu di lingkungan Universitas Primagraha 

tentang isi pembelajaran, selian itu standar mutu isi pembelajaran 

ini juga disusun sebagai bagian dalam penyusunan isi pembelajaran 

yang terukur dan terencana bagi setiap Fakultas dan Program Studi 

di Universitas Primagraha. Standar isi pembelajaran ini juga 
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digunakan untuk membantu Program Studi dan pihak-pihak lain 

yang terlibat dalam perencanaan kegiatan evaluasi kurikulum secara 

periodik. 

2.4. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran 

Pernyataan Isi Standar Indikator 

a. Program Studi menyusun 

isi pembelajaran untuk 

mencapai capaian 

pembelajaran lulusan. 

1) Tersedianya berita acara 

penetapan kurikulum. 

2) Terdapat dokumen 

penyusunan kurikulum bagi 

Program Studi; 

b. Program Studi 

menentukan mata kuliah 

berdasarkan capaian 

pembelajaran lulusan. 

1) Tersedianya dokumen daftar 

mata kuliah. 

 

c. Program Studi menyusun 

kegiatan hasil 

pembelajaran yang 

berisikan aspek sikap 

pengetahuan dan 

keterampilan yang sesuai 

dengan karakteristik 

masing-masing Program 

Studi. 

1) Tersedianya dokumen 

penyusunan kurikulum 

Program Studi. 

2) Terdapat jabaran kompetensi 

lulusan pada dokumen 

penyusunan kurikulum baik 

kompetensi utama, 

kompetensi pendukung, dan 

kompetensi lainnya yang 

sesuai dengan visi dan misi 

Program Studi. 

d. Program Studi menyusun 

mata kuliah dalam 

kurikulum Program Studi 

terdiri dari: 

1) Mata kuliah wajib 

universitas; 

2) Mata kuliah wajib 

Fakultas; 

3) Mata kuliah wajib 

Program Studi; 

4) Mata kuliah pilihan 

yang ditujukan bagi 

peningkatan 

kemampuan sesuai 

dengan minat 

1) Prosentase mata kuliah 

kurikulum sebesar 20% mata 

kuliah universitas dan 80% 

mata kuliah  Fakultas atau 

Program Studi. 

2) Tersedinya panduan 

kurikulum pada tingkat 

Universitas, Fakultas, dan 

Program Studi yang berisi 

tentang komponen mata 

kuliah. 

3) Tersedinya daftar mata kuliah 

dan bobot mata kuliah. 
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Pernyataan Isi Standar Indikator 

mahasiswa. 

e. Program Studi 

menetapkan bobot mata 

kuliah berdasarkan kriteri 

berikut: 

1) Kemampuan yang 

harus dicapai; 

2) Kedalaman materi 

pembelajaran; 

3) Keluasan materi 

pembelajaran. 

1) Tersedinya dokumen daftar 

mata kuliah dan bobot mata 

kuliah. 

f. Program Studi menyusun 

tingkat kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran  sebagai 

berikut: 

1) Program D3 paling 

sedikit menguasai 

teoritis bidang 

pengetahuan dan 

keterampilan secara 

umum. 

2) Program sarjana paling 

sedikit menguasai 

konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan 

keterampilan tertentu 

secara umum dan 

konsep teoritis bagian 

khusus dalam bidang 

pengetahuan dan 

keterampilan secara 

mendalam. 

1) Tersedianya dokumen bukti 

kesesuaian antara capaian 

pembelajaran lulusan dengan 

KKNI. 

g. Program Studi melakukan 

revisi kurikulum paling 

lambat 3 tahun sekali. 

1) Tersedianya berita acara 

revisi kurikulum. 

2) Pihak-pihak yang harus 

dilibatkan dalam proses 

penyempurnaan kurikulum 

adalah sebagai berikut: 

i. Wakil Rektor I 
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Pernyataan Isi Standar Indikator 

ii. Dekan; 

iii. Ketua Program Studi; dan 

iv. Dosen. 

3) Revisi kurikulum dilakukan 

dengan memperhatikan 

berbagai dokumen berikut: 

i. Laporan evaluasi diri 

Program Studi; 

ii. Tracer study alumni; 

iii. Saran dari pengguna 

lulusan dan stakeholder; 

iv. Saran dari organisasi 

profesi rumpun ilmu 

Program Studi. 

h. Program Studi dapat 

melakukan perubahan 

pada kurikulum namun 

dengan tidak melakukan 

perubahan mendasar 

(penyempurnaan) dan 

dapat dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan atau 

sekurang-kurang 2 tahun 

sekali. 

1) Tersedianya berita acara 

penyempurnaan pada 

kurikulum. 

2) Pihak-pihak yang harus 

dilibatkan dalam proses 

penyempurnaan kurikulum 

adalah sebagai berikut: 

v. Wakil Rektor I 

vi. Dekan; 

vii. Ketua Program Studi; dan 

viii. Dosen. 

 

2.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. Program Studi menyusun dokumen kurikulum Program Studi. 

b. Program Studi menyusun jadwal kegiatan evaluasi dan 

monitoring isi pembelajaran. 

c. Program Studi melakukan penyempurnaan kurikulum Program 

Studi. 

d. Program Studi menyusun jadwal kegiatan revisi kurikulum 

Program Studi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 

e. Program Studi melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga 

atau asosiasi baik dalam bidang profesi, pendidikan, pengusaha, 

dan alumni. 
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f. Sosialisasi standar isi pembelajaran. 

g. Monitoring dan evaluasi standar isi pembelajaran. 

2.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor 

b. Dekan 

c. Ketua Program Studi 

d. Dosen  

e. Stakeholder  

2.7. Dokumen Terkait 

a. Panduan penyusunan kurikulum. 

b. Berita acara penetapan kurikulum 

c. Dokumen daftar mata kuliah dan bobot mata kuliah. 

d. Dokumen daftar mata kuliah Universitas, Fakultas, dan Program 

Studi. 

e. Berita acara revisi kurikulum. 

f. Berita acara penyempurnaan kurikulum. 

g. SOP penyusunan kurikulum. 

h. SOP revisi kurikulum. 

i. Pedoman akademik. 

j. Dokumen tracer study. 

k. Dokumen LED Program Studi. 

l. Dokumen saran dari pengguna lulusan dan stakeholder. 

m. Saran dari  organisasi profesi rumpun ilmu Program Studi. 

2.8. Referensi 

a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 

c. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 

d. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 
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e. Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


