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Bagaimana menyusun kurikulum dengan baik? adalah pertanyaan yang selalu muncul ketika kita harus 

menyusun atau melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang ada, pada tulisan yang lalu telah tersedia bahan-

bahan yang dapat digunakan dalam menyusun kurikulum khususnya untuk bidang ilmu komputer 

(http://rzabdulaziz.wordpress.com/2014/03/02/kurikulum-program-studi-pada-fakultas-ilmu-komputer/).       

 

Ada enam aspek yang menjadi perhatian dalam menyusun kurikulum yaitu : 

1. Visi dan misi serta tujuan perguruan tinggi (PT), Visi dan misi serta tujuan  jurusan / program studi. 

Warna visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, dan jurusan /program studi harus tercermin dalam 

kompetensi lulusan program studi  yang akhirnya termuat dalam mata kuliah. 

2. Body of knowledge; yang merupakan tubuh dari ilmu pengetahuan itu sendiri, body of knowledge 

memuat mata kuliah inti yang harus ada dalam suatu kurikulum. Misalnya prodi komputer tentu harus 

ada mata kuliah Algoritma, Pengantar Teknologi Informasi, dll. Bila prodi Manajemen tentu harus ada 

mata kuliah Manajemen, Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro, bila prodi Akuntansi harus ada mata kuliah 

Akuntansi, Akuntasni Biaya, dll. 

3. Reference System; yaitu keinginan dari Perguruan Tinggi (PT) untuk menghasilkan kompetensi 

lulusannya seperti apa? atau dengan kata lain yaitu kompetensi peminatan dari suatu program studi, 

atau penekanan kemampuan lulusannya.Kemampuan dan kompetensi dari lulusan yang terdiri dari 

kompetensi utama, pendukung dan lainnya disusun dalam bentuk bahan-bahan kajian yang muara 

pada penyusunan mata kuliah. 

4. Environment dan Fasilitas; yaitu suasana lingkungan, dukungan dosen, fasilitas, laboratorium, 

perpustakaan, tipikal dan kemampuan mahasiswa,  semua pengaruh dari internal. 

5. Demand dan Stakeholder; yaitu kebutuhan dari user / pengguna lulusan, dunia usaha /industri terhadap 

kompetensi lulusan. Saat ini selain kompetensi bidang studinya, saat ini secara umum dunia usaha 

pengguna lulusan menginginkan agar tenaga lulusan memiliki attitude yang baik, communication skill, 

team work ( bisa bekerja dalam tim ), memiliki etiket, dan juga kreatif dan atraktif, semua pengaruh 

dan kebutuhan eksternal /stakeholder. 

6. Rule dan Regulation; SK Menteri dan peraturan-paraturan yang memuat tentang kurikulum Pendidikan 

Tinggi.. 

 

Yang dimaksudkan dengan Kurikulum, bukan hanya daftar mata kuliah tetapi semua komponen yang 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang teridiri dari : 

1. Kompetensi lulusan program studi. 

2. Peluang karier. 

3. Substansi / bahan kajian. 

4. Bangunan kurikulum. 

5. Daftar mata kuliah (yang dilengkapi dengan Analisis Pembelajaran, Satuan Acara Perkuliahan). 

6. Distribusi mata kuliah dan  tabel mata kuliah persemester. 



7. Mekanisme proses pembelajaran di kelas dan laboratorium. 

8. Sistem evaluasi. 

9. Fasilitas utama dalam proses pembelajaran. 

10. Tenaga dosen, persyaratan akademis dan keahlian dosen. 

 


