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1. TUJUAN  : 
Tujuan dari peninjauan kurikulum ini adalah sebagai berikut : 
a. Memberikan arahan dan pedoman secara operasional bagi semua Program Studi yang 

ada di Universitas Pandanaran dalam melaksanakan peninjauan atau evaluasi, revisi 
serta pengembangan kurikulum Program Studi yang ada di Universitas Pandanaran. 

b. Memberikan pedoman kepada pihak yang terkait mengenai peninjauan dan 
pengembangan kurikulum di lingkup program studi yang ada di Universitas 
Pandanaran.  

c. Memberikan acuan kepada pengelola pendidikan tinggi khususnya di Universitas 
Pandanaran untuk menciptakan lulusan yang kompeten, memiliki life skill, mandiri 
secara individual dan memiliki kinerja yang inovatif untuk menciptakan lapangan kerja 
sebagai upaya mengatasi masalah lingkungan dan juga tantangan hidup yang 
dihadapinya.  

 
2. RUANG LINGKUP : 

Ruang lingkup peninjauan kurikulum di Universitas Pandanaran meliputi : 
a. Prosedur peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum meliputi segala aktivitas 

yang berkenaan dengan program evaluasi, revisi, sampai pengembangan kurikulum 
yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, revisi sampai pada aplikasi hasil 
dari kegiatan peninjauan revisi dan pengembangan kurikulum dalam kegiatan belajar 
mengajar di lingkungan Program Studi Universitas Pandanaran. 

b. Intruksi pembentukan tim peninjauan dan pengembangan kurikulum tingkat Program 
Studi oleh Dekan kepada Ketua Program Studi.  

c. Pembentukan tim peninjauan dan pengembangan kurikulum Program Studi oleh Ketua 
Program Studi.  

d. Penyususunan rencana peninjauan dan pengembangan  kurikulum oleh tim peninjauan 
dan pengembangan kurikulum Program Studi.  

e. Pelaksanaan analisis SWOT oleh tim peninjauan dan pengembangan kurikulum 
Program Studi.  

f. Penyusunan profil lulusan dan kompetensi lulusan oleh tim peninjauan dan 
pengembangan kurikulum Program Studi berdasarkan hasil analisis SWOT.  

g. Perangkaian berbagai bahan kajian ke dalam mata kuliah dan pengelompokkan dosen 
pengampu berdasarkan kompetensi dosen dan lab oleh tim pengembangan Program 
Studi.  

h. Penyusunan struktur kurikulum dangan cara mendistribusikan mata kuliah dalam 
semester oleh tim pengembangan kurikulum Program Studi.  

i. Penyerahan hasil rancangan mata kuliah dan bahan kajian kepada kelompok dosen 
pengampu oleh tim pengembangan kurikulum Program Studi.  

j. Pengembangan/penyusunan rancangan pembelajaran dan pemilihan metode 
pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi oleh kelompok dosen pengampu.  

k. Penyerahan rancangan pembelajaran dan metode pembelajaran yang telah disusun 
kelompok dosen pengampu kepada tim pengembangan kurikulum Program Studi.  
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3. TARGET MUTU : 
a. Tersusunnya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders. 
b. Tersusunnya profil lulusan tiap Program Studi 

 
4. DEFINISI  : 

a. Kurikulum adalah seperangkat rencana yang memuat materi pembelajaran dikemas 
dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan kepada berbagai pihak yang 
berkepentingan (Stakeholder) didalam institusi pendidikan, akuntabel dan mudah 
diaplikasikan dalam praktek serta harus responsive terhadap perubahan kebutuhan 
stakeholder akan lulusan program studi tersebut. 

b. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki 
seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masing – masing dalam 
melaksanakan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu.  
 

5. REFERENSI  : 
Referensi yang digunakan dalam peninjauan dan pengembangan kurikulum ini adalah : 
a. UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
b. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
c. SK Rektor no. 022a/SK.Ak/UNPAND/VIII/2016 atau edisi yang terakhir tentang 

Peraturan Akademik Program Sarjana dan Diploma Universitas Pandanaran. 
d. Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis Kompetensi. 

 
6. DISTRIBUSI  : 

Pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini 
adalah : 
a. Dekan Fakultas Teknik 
b. Dekan Fakultas Ekonomi 
c. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
d. Ketua Program Studi Manajemen 
e. Ketua Program Studi Akuntansi 
f. Ketua Program Studi Arsitektur 
g. Ketua Program Studi Teknik Sipil 
h. Ketua Program Studi Teknik Kimia 
i. Ketua Program Studi Teknik Lingkungan 
j. Ketua Program Studi Teknik Mesin 
k. Ketua Program Studi Teknik Elektronika 
l. Ketua Program Studi Hubungan Masyarakat 
m. Ketua Program Studi Administrasi Bisnis 
n. Dosen 
o. Mahasiswa dan alumni 
p. Stakeholders 

 
7. PROSEDUR : 

Mekanisme dan prosedur peninjauan kurikulum program studi adalah sebagai berikut :  
1. Dekan menginstruksikan kepada ketua program studi untuk membentuk tim  



 

 

 
 
pengembangan kurikulum ditingkat program studi.  

2. Ketua program studi kemudian membentuk tim peninjauan kurikulum di tingkat 
program studi.  

3. Tim peninjauan kurikulum program studi kemudian menyusun rencana pengembangan .  
4. Tim pengembangan kurikulum program studi kemudian melakukan analisis SWOT 

terakit dengan kurikulum.  
5. Tim pengembangan program studi kemudian menyusun profil lulusan dan kompetensi 

lulusan berdasarkan hasil analisis SWOT.  
6. Tim pengembangan kurikulum Program Studi kemudian merangkai berbagai bahan 

kajian ke dalam mata kuliah dan mengelompokkan dosen pengampu berdasarkan 
kompetensi dosen dan lab.  

7. Tim pengembangan kurikulum Program Studi kemudian menyusun struktur kurikulum 
dengan cara mendistribusikan mata kuliah dalam semester.  

8. Tim pengembangan kurikulum Program Studi kemudian menyerahkan hasil rancangan 
mata kuliah dan bahan kajian kepada kelompok dosen pengampu.  

9. Kelompok dosen pengampu kemudian mengembangkan dan menyusun rancangan 
pembelajaran serta memilih metode pembelajaran yang tepat.  

10. Kelompok dosen pengampu menyerahkan rancangan Pembelajaran dan metode 
pembelajaran yang telah disusun kepada tim pengembangan kurikulum Program Studi.  

11. Tim pengembangan kurikulum Program Studi kemudian mengecek dan 
menyempurnakan draft kurikulum.  

12. Tim pengembangan kurikulum Program Studi kemudian menyerahkan draft kurikulum 
Program Studi kepada Dekan.  

13. Dekan mengesahkan kurikulum Program Studi. 
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