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1. Visi dan Misi 
Universitas  

Visi : 

“Menjadi Universitas yang unggul,  bermutu, bermanfaat 

dan bertaraf inetrnasional pada tahun 2029” 

Misi : 

“Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu 

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan 

mampu bersaing pada tingkat nasional dan global, untuk 

mewujudkan cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa” 

Tujuan : 

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan 

berbudi luhur. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

seni untuk pengembangan ilmu dan kemakmuran 

masyarakat. 

2. Rasional 
Untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMBY  

maka diperlukan kurikulum sebagai seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Agar proses 

penyusunan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, evaluasi 

dan umpan balik dari pelaksanaan kurikulum berjalan 

dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi di 

UMBY maka perlu disusun suatu standar kurikulum 

yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh unsur-unsur 

pelaksana akademik di UMBY. 

3. Subyek/Pihak 
yang 
Bertanggungjawab 
untuk Mencapai/ 
Memenuhi Isi 
Standar 

1. Kaprodi 
2. Dosen 
3. TU Fakultas 
4. Mahasiswa 
5. BOP 

4. Definisi Istilah 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 
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pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan 

pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. 

2. Indikator mutu adalah parameter yang digunakan 

untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan 

atau tingkat pencapaian standar mutu.  

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Program studi diselenggarakan berdasarkan suatu 

kurikulum yang merupakan rancangan seluruh 

kegiatan program studi sebagai rujukan untuk 

menyiapkan mahasiswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

2. Kurikulum dirancang berbasis kompetensi 

(competence based) untuk memberikan pengalaman 

dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang 

mereka perlukan untuk mencapai tujuan progam 

studi. 

3. Kurikulum terdiri atas rangkaian rancangan belajar 

yang dijabarkan menjadi sejumlah mata ajaran dan 

tugas-tugas terstruktur. Mata ajaran terdiri atas mata 

kuliah, praktikum atau praktek, seminar, dan tugas-

tugas terstruktur lainnya. 

4. Institusi memiliki pedoman dan prosedur penyusunan 

kurikulum program studi pada semua jalur dan 

jenjang pendidikan yang diselenggarakan. 

5. Kurikulum setiap program studi harus memenuhi       

kriteria :  

5.1. Kesesuaian dengan visi, misi, tujuan dan  

       sasaran program studi.  

5.2. Relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan  

       tuntutan pembangunan  

5.3. Derajat integrasi.  

5.4. Kompetensi inti.  
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5.5. Muatan kurikulum lokal.  

5.6. Ketersediaan mata kuliah pilihan. 

 5.7. Persyaratan penyusunan tugas akhir.  

5.8. Peluang bagi mahasiswa untuk pengembangan    

        pribadi. 

6. Institusi memiliki pedoman pelaksanaan isi kurikulum 

yang memuat aspek:  

6.1. Pendekatan pembelajaran  

6.2. Desain pembelajaran  

6.3. Relevansi isi  

6.4. Media pembelajaran  

6.5. Evaluasi proses dan hasil pembelajaran 

7. Program studi mengevaluasi isi kurikulum secara 

priodik dan berkesinambungan. 

8. Institusi harus memiliki pedoman dan prosedur untuk 

memperoleh umpan balik pelaksanaan kurikulum dari 

stakeholder. 

9. Umpan balik dari stakeholder dilakukan secara 

periodik dan berkesinambungan dan hasil-hasilnya 

ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dan perbaikan 

isi kurikulum. 

6. Strategi 1. PS  secara  terus menerus melakukan studi dan 
peninjauan terhadap kurikulum untuk mengikuti 
perkembangan dan kebutuhan stakholder. 

2. PS melakukan workshop peninjauan kurikulum 
secara keseluruhan minimal 5 tahun sekali dengan 
melibatkan semua stakeholder. 

3. Evaluasi penyempurnaan kurikulum dilakukan secara 
terus menerus selama kurun waktu penggunaan 
kurikulum tersebut. Evaluasi dilakukan pada setiap 
akhir semester sehingga hasil penyempurnaan 
kurikulum dapat diterapkan pada semester 
berikutnya. Evaluasi penyempurnaan kurikulum 
dilakukan oleh program studi dengan melibatkan 
fakultas, mahasiswa, dan dosen melalui evaluasi 
hasil pembelajaran  

4. Evaluasi peninjauan kurikulum dilakukan secara 
periodik pada kurun waktu tertentu, yaitu setelah 
dampak dari implementasi kurikulum tersebut dapat 
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diketahui atau apabila terjadi perubahan tuntutan dari 
stakeholder yang mengharuskan 
universitas/fakultas/program studi meninjau 
kurikulumnya.  

5. Dalam evaluasi peninjauan kurikulum harus 
melibatkan stakeholder baik internal maupun 
eksternal guna mendapatkan bahan masukan, 
misalnya penguji dari luar, umpan balik dari 
pengguna, dan/atau hasil pencapaian mahasiswa.  

6. Setiap fakultas/program studi perlu memiliki dokumen 
proses penilaian kurikulum yang mampu 
memperlihatkan pengukuran pencapaian kompetensi 
lulusan. Selain itu, fakultas/program studi juga perlu 
memiliki perangkat/mekanisme yang mampu 
meyakinkan bahwa hasil penilaian yang digabungkan 
dengan hasil survey dapat digunakan sebagai bukti 
pada sistem perbaikan kurikulum program studi 
secara berkelanjutan. Hasil penilaian dan hasil survei 
untuk peninjauan kurikulum antara lain laporan 
evaluasi diri, komentar penguji dari luar, umpan balik 
dari pengguna lulusan, umpan balik dari mahasiswa, 
komentar alumni, kepuasan stakeholder, hasil 
akreditasi dan sebagainya. 

7. Indikator 1. Program studi memiliki spesifikasi program studi 
2. Setiap program studi memiliki kompetensi lulusan 

dan peta kurikulum 
3. Setiap mata kuliah memiliki Rencana Program 

Pembelajaran Semester (RPS).  
4. Universitas mempunyai pedoman dan prosedur 

penyusunan kurikulum program studi 
5. Nilai pemenuhan kriteria :  

5.1..Kesesuaian dengan visi, misi, tujuan dan  
sasaran program studi.  

5.2. Relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan    
       tuntutan pembangunan  
5.3. Derajat integrasi.  
5.4. Kompetensi inti.  
5.5. Muatan kurikulum lokal.  
5.6. Ketersediaan mata kuliah pilihan.  
5.7. Persyaratan penyusunan tugas akhir.  
5.8.Peluang bagi mahasiswa untuk pengembangan 
      pribadi. 

6. Adanya pedoman pelaksanaan isi kurikulum yang 
memuat aspek:  
6.1. Pendekatan pembelajaran  
6.2. Desain pembelajaran  
6.3. Relevansi isi  
6.4. Media pembelajaran  
6.5. Evaluasi proses dan hasil pembelajaran. 
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7. Adanya agenda program studi yang jelas untuk 
mengevaluasi kurikulum 

8. Adanya pedoman dan prosedur untuk memperoleh 
umpan balik pelaksanaan kurikulum dari stakeholder. 

9. Program studi melaksanakan umpan balik dari 
stakeholder dan hasilnya ditindak lanjuti sebagai 
bahan evaluasi dan perbaikan isi kurikulum. 

8. Dokumen terkait 
1. Pedoman akademik  
2. Template RPS 
3. Form survey kepuasan alumni dan pengguna 

9. Referensi 
1. Buku Pedoman akademik 
2. SK tentang penyusunan kurikulum  

10. Visi dan Misi 
Universitas  

Visi : 

“Menjadi Universitas yang unggul,  bermutu, bermanfaat 

dan bertaraf inetrnasional pada tahun 2029” 

Misi : 

“Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu 

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan 

mampu bersaing pada tingkat nasional dan global, untuk 

mewujudkan cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa” 

Tujuan : 

3. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan 

berbudi luhur. 

4. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

seni untuk pengembangan ilmu dan kemakmuran 

masyarakat. 

11. Rasional 
 

12. Subyek/Pihak 
yang 
Bertanggungjawab 
untuk Mencapai/ 
Memenuhi Isi 
Standar 

6. Wakil Rektor bidang akademik ( WR. I) 
7. WR II 
8. BAA 
9. BAU 
10. Dekan 
11. Ka-Prodi 

13. Definisi Istilah 1. Staf ICT adalah staf administrasi yang membantu 
mahsaiswa dalam porses pengisian KRS bersama-
sama TU 

2. Staf Administrasi adalah Staf Akademik (TU) yang 
membantu mahasiswa dalam proses pengisian KRS 
bersama-sama staf ICT.. 
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3. Mahasiswa 
4. Kurikulum mata kuliah adalah sebagaimana yang 

tercantum dalam buku pedoman akademik 
Universitas Mercu Buna Yogyakarta 

5. Pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) adalah 
prosedur untuk merencanakan perkuliahan oleh 
mahasiswa agar terlaksananya butir butir standar 
akademik dalam proses pembelajaran. 

6. DPA adalah dosen pembimbing akademik yang 
akan memberikan arahan dalam dan pengesahan 
matakuliah yang  diambil mahasiswa bimbingannya. 

14. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Setiap awal semester paling lambat 1 minggu 
sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai, 
mahasiswa yang telah melakukan registrasi wajib 
mengajukan KRS, termasuk mahasiswa yang hanya 
sedang mengerjakan Skripsi/Tugas Akhir melaui SIA 
dengan sebelumnya telah berkonsultasi dengan 
Dosen Pembimbing akademik.  

2. Pengajuan rencana kegiatan akademik dilakukan 
mahasiswa secara langsung dengan memasukkan 
mata kuliah yang akan diambil ke dalam Kartu 
Rencana Studi (KRS) melalui komputer (SIA) dan 
atau  mahasiswa yang terlebih dahulu berkonsultasi 
dengan DPA. 

3. Jumlah matakuliah yang diambil sesuai dengan 
aturan yang berlaku dan telah secara otomatis 
dilakukan oleh sistem yang ada di SIA. 

4. Dosen pembimbing akademik seharusnya 
melakukan pengesahan terhadap KRS yang diambil 
mahasiswa bimbingannya  maksimal sebelum UTS 
berlangsung. 

5. Mahasiswa yang terlambat dalam pengisian KRS 
akan dilakukan pengaturan oleh BAA melaui ICT 
dengan melakukan pengurangan terhadap jatah 
matakuliah yang bisa diambil atau dengan kebijakan 
tertentu yang telah dengan persetujuan DPA.  

15. Strategi Menjelaskan prosedur dan hal-hal berkait dengan 
pengisian KRS pada saat PKKMB maupun oleh DPA  

16. Indikator 10. Mahasiswa lancar melakukan pengisian KRS 
11. Tidak ada kesalahan dalam pengambilan KRS 
12. Mahasiswa lulus tetap waktu lebih dari 40 %  

17. Dokumen 
terkait 

4. Pedoman Akademik Mahasiswa UMBY 

18. Referensi 
SK atau Surat edaran maupun aturan lain yang 
mengatur tentang kegiatan kemahasiswaan. 

 

 


