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A.  TUJUAN 

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai : 

1. Rambu-rambu penyusunan kurikulum program sarjana dan profesi pada Jurusan 

Kehutanan 

2. Tatacara penyusunan kurikulum dan perbaikan kurikulum program sarjana dan 

profesi pada Jurusan Kehutanan 

 

B.  SASARAN: 

1. Tersusunnya kurikulum yang bermutu berdasarkan kajian substansi kompetensi    yang 

dibutuhkan oleh lulusan 

2. Proses penyusunan kurikulum berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah 

ditetapkan 

 

C.  DEFINISI 

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 

2. Penyusunan kurikulum Jurusan Kehutanan adalah proses penyusunan kurikulum 

berbasis kompetensi yang relevan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran  Jurusan dan 

Program Studi dan capaian pembelajaran serta  mempertimbangkan perkembangan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKS). 

3. Perbaikan kurikulum adalah perubahan kurikulum akibat adanya ketidak sesuaian 

antara kurikulum yang berlaku dengan kompetensi lulusan yang dibutuhkan 
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masyarakat, perkembangan  IPTEKS, perubahan kondisi masyarakat dan perubahan 

kebijakan pendidikan baik secara nasional ataupun institusional.   

D.  RUANG LINGKUP 

1. Rambu-rambu penyusunan kurikulum 

2. Tata cara penyusunan kurikulum  

3. Tata cara perbaikan/revisi kurikulum 

4. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kurikulum 

 

E.  DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

3. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa  

4. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 

1952) 

7. Peraturan Rektor Universitas Jambi No. 9 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik 

Universitas Jambi. 

 

F.  PROSEDUR 

I.  Rambu-rambu  penyusunan kurikulum 

1. Beban studi yang harus diselesaikan mahasiswa sekurang-kurangnya 144 SKS.  

2. Kurikulum disusun berbasis kompetensi sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 

045/U/2002   

3. Kurikulum mengakomodasi masukan stakeholders dan muatan lokal 
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4. Kurikulum relevan dengan visi, misi, dan tujuan Jurusan serta  perkembangan 

IPTEK    

5. Kurikulum memberikan peluang bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi 

dalam waktu yang lebih cepat dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.  

6. Dokumen kurikulum memuat rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran 

yang dibutuhkan stakeholders, peta kurikulum, substansi kajian kompetensi 

utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi (capaian pembelajaran), 

Proses Belajar Mengajar (PBM) dan bahan kajian untuk mencapai elemen-

elemen kompetensi, sistem evaluasi serta karakteristik mahasiswa 

7. Kurikulum disusun mengikuti rambu-rambu dan prosedur penyusunan 

kurikulum Pendidikan Tinggi. 

 

II.  Tata cara penyusunan kurikulum 

1. Dekan, atas masukan dari Ketua Jurusan, menunjuk panitia penyusun kurikulum 

(PPK) dalam suatu Surat Keputusan  

2. PPK menyusun profil lulusan, Capaian Pembelajaran (Learning outcome), tujuan 

dan kompetensi lulusan sesuai dengan yang tertuang di dalam Renstra dan 

kebijakan mutu akademik Jurusan Kehutanan. 

3. Jurusan menyelenggarakan lokakarya untuk menghimpun masukan dari 

masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) dan kecenderungan perubahan 

keadaan masa depan. 

4. Jurusan melaksanakan tracer study, evaluasi capaian pembelajaran oleh lulusan 

dan kepuasan pengguna yang menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan 

kurikulum. 

5. PPK menyusun draft rancangan kurikulum secara sistematis berdasarkan 1). 

profil lulusan, 2). Capaian Pembelajaran, 3) kompetensi (kompetensi utama, 

kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya), 4). bahan   kajian untuk 

mencapai elemen-elemen kompetensi, 5). kedalaman dan keluasan kajian (SKS), 

6). distribusi bahan kajian ke dalam mata kuliah 7). struktur dan kerangka 

kurikulum dalam bentuk matakuliah (pendistribusian matakuliah dan beban studi 

pada setiap semester).     
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6. PPK dapat meminta bantuan kepada dosen yang berkompeten atau dosen mata 

kuliah terkait. Untuk menyusun rancangan pembelajaran dan sistem evaluasi 

pembelajaran. 

7. PPK melakukan kajian lintas mata kuliah untuk memastikan bahwa secara 

keseluruhan, mata kuliah yang ditawarkan dalam kurikulum dapat memenuhi 

pembentukan elemen kompetensi yang harus dicapai. Hasil kajian dituangkan 

dalam bentuk peta kurikulum.  

8. PPK bersama Jurusan menyelenggarakan pertemuan dosen untuk 

mensosialisasikan sekaligus menghimpun masukan dan saran terhadap 

rancangan kurikulum 

9. PPK menyampaikan draft kurikulum kepada Dekan untuk mendapat pengesahan 

dari Senat Fakultas.   

10. Dekan mengajukan draft kurikulum yang telah disempurnakan kepada Rektor 

untuk ditetapkan di dalam surat keputusan.   

 

III.  Evaluasi dan  perbaikan kurikulum 

1. Kurikulum dievaluasi sekurang-kurangnya 4 tahun setelah kurikulum berjalan. 

2. Perbaikan kurikulum dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kurikulum, atau 

akibat adanya perubahan kurikulum secara nasional atau institusional yang 

mengharuskan segera dilakukannya perbaikan kurikulum di tingkat Jurusan..   

3. Teknis pelaksanaan perbaikan kurikulum disesuaikan dengan tingkat kesulitan 

yang dihadapi.   

4. Perbaikan kurikulum pada skala ringan (tidak menimbulkan perubahan kerangka 

kurikulum, struktur dan beban studi),  dapat dilakukan oleh pimpinan Jurusan 

setelah mendapat masukan dari pimpinan jurusan dan Program Studi, staf 

pengajar yang berkompeten. Perubahan disampaikan kepada Rektor melalui 

Dekan. 

5. Perbaikan kurikulum pada skala berat (merubah struktur, kerangka kurikulum 

dan beban studi) harus dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap dalam tata cara 

penyusunan kurikulum. 
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6. Perbaikan kurikulum baik pada skala ringan maupun berat, harus mendapat 

pengesahan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor melalui Surat 

Keputusan atas usul Ketua Jurusan melalui Dekan.   

 

IV.  Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kurikulum  

1. Dekan:  menetapkan PPK,  mengundang pemangku kepentingan pada lokakarya 

kurikulum, dan mengusulkan  rancangan kurikulum kepada Rektor untuk 

disyahkan dalam bentuk Surat Keputusan. 

2. Ketua Jurusan dan Ketua Prodi: Bersama dengan Wakil Dekan I mengusulkan 

pembentukan PPK, mensosialisasikan rancangan kurikulum,  menyampaikan 

rancangan kurikulum  kepada Dekan. 

3. PPK :  menyusun rancangan   kurikulum atau revisi  kurikulum, 

mensosialisasikan rancangan kurikulum, menyampaikan rancangan kurikulum  

kepada Ketua Jurusan untuk disampaikan kepada Rektor melalui Dekan. 

4. Staf pengajar : menyusun Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan bidang 

/mata kuliah yang diasuh, memberikan masukan kepada PPK pada acara 

lokakarya 

5. Stakeholders memberikan masukan tentang relevansi dan kompetensi lulusan 

yang dibutuhkan  

 

Jambi, Agustus 2021 

Ketua Jurusan, 

 

 

Dr. Forst. Bambang Irawan, SP., M.Sc. 

NIP. 196906111994031003 


