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1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut 

Teknologi Garut diperlukan aturan-aturan yang menata, 

mengatur, dan mengelola tentang kurikulum; 

2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) di 

atas, perlu dikeluarkan surat keputusan peraturan tentang 

kurikulum di lingkungan Institut Teknologi Garut. 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

4. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al 

Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 

tentang Statuta Institut Teknologi Garut; 

5. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk 

Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030; 

6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut 

Teknologi Garut Tahun 2021-2035; 

7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut 

Teknologi Garut. 
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Memperhatikan  : 

 

 

Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 

Oktober 2021. 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

Pertama  : 

 

 

 

Kedua   : 

 

 

Ketiga   : 

 

Memberlakukan peraturan tentang kurikulum Institut Teknologi 

Garut sebagaimana termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini. 

 

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini, akan diubah/ diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

  

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
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Lampiran Surat Keputusan  

Rektor Institut Teknologi Garut  

Nomor: 196/ITG/A.1/A/X/2021 

 

 

KURIKULUM 

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

 

Pasal 1 

Pengertian 

 

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 (Pasal 1 Butir 

19 UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

 

2. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan 

Tinggi. Pasal 35 UU DIKTI Nomor:12 /2012. 

 

3. Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup 

pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Pasal 35 

UU DIKTI No.12 /2012 

 

4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 

 

5. SNDIKTI berarti track atau jalur pacu.  Saat ini definisi kurikulum semakin 

berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan 

pendidikan tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana 

dari suatu institusi pendidikan. 

 

 

Pasal 2 

Konsep Kurikulum 

 

1. Pada dasarnya kurikulum memuat tentang apa yang harus diketahui mahasiswa 

dan bagaimana cara mahasiswa memperolehnya.   

 

2. Kurikulum dikemas dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan kepada para 

pihak yang berkepentingan (stakeholders) di dalam institusi pendidikan, 

akuntabel, dan mudah diaplikasikan dalam praktik. 
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3. Kurikulum bersifat khas untuk suatu program studi, sebagaimana juga kekhasan 

tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan dari program studi tersebut.   

 

4. Kesadaran penuh atas kekhasan kompetensi lulusan masing-masing program 

studi, diharapkan membuat para lulusan dari berbagai program studi yang 

berbeda dapat saling melengkapi dan bekerja sama. 

 

 

Pasal 3 

Pokok Pikiran Kurikulum 

 

Kurikulum memuat tiga pokok pikiran, yaitu: 

1. Apa yang dirancang untuk mahasiswa; 

2. Apa yang diberikan kepada mahasiswa; dan 

3. Pengalaman apa yang diperoleh mahasiswa. 

 

 

Pasal 4 

Elemen Pokok Kurikulum 

 

Kurikulum juga mengandung empat elemen pokok, yaitu: 

1. Isi (content); 

2. Strategi pembelajaran (teaching-learning strategies); 

3. Proses penilaian (assessment processes); dan 

4. Proses evaluasi (evaluation processess). 

 

 

Pasal 5  

Syarat Kurikulum 

 

1. Kurikulum program studi harus memiliki keluaran (outcomes) yang 

diharapkan, sasaran (goals), dan tujuan (objectives) pendidikan yang memuat 

nilai-nilai dasar yang selalu relevan serta tidak cepat usang ( sabretoothed 

curriculum).   

 

2. Kurikulum harus responsif pada perubahan kebutuhan stakeholders terhadap 

lulusan program studi tersebut.   

 
 

 

Pasal 6 

Struktur Kurikulum 

 

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang 
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digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di 

perguruan tinggi.  

 

Adapun kelompok-kelompok mata kuliah terbagi menjadi mata kuliah wajib dan 

mata kuliah program studi. 

 

 

Pasal 7  

Penyusunan Kurikulum 
 

1. Pada dasarnya, model penyusunan / pengembangan kurikulum didasarkan pada 

 tahapan proses : 

a. Menentukan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran (CP) 

b. Memilih dan merangkai Bahan Kajian 

c. Menyusun Mata Kuliah, Struktur Kurikulum, dan menentukan SKS 

d. Menyusun Rencana Pembelajaran 

 

 

 
 

Gambar Diagram Alir Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 

 
 

2. Diagam alir di atas merupakan langkah minimum penyusunan kurikulum, 

setiap pengembang kurikulum dapat menambahkan langkah lain sesuai dengan 

tujuan masing-masing.  

3. Sangat disarankan selama proses penyusunan melibatkan seluruh staf di 

program studi beserta perwakilian stake holder untuk menjamin konvergensi 

konstruksi dari kurikulum program studi. 
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Pasal 8  

Menentukan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran (CP) 

 

1. Pernyataan profil lulusan merupakan bukti akuntabilitas akademik program studi. 

Profil lulusan menjadi pembeda program studi satu terhadap program studi lainnya. 

Pernyataan profil lulusan merupakan kata benda.  

 

2. Langkah menyusun Profil Lulusan adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan studi pelacakan (tracer study) kepada pengguna potensial yang 

sesuai dengan bidang studi, ajukan pertanyaan berikut : “berperan sebagai apa 

sajakah lulusan program studi setelah selesai pendidikan? “. Jawaban dari 

pertanyaan ini menunjukkan “sinyal kebutuhan pasar”atau Market Signal. 

b. Mengidentifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya 

program studi sesuai dengan Visi dan Misi institusi. 

b. Melakukan kesepakatan dengan program studi yang sama yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain sehingga ada penciri umum 

program studi.Pernyataan profil tidak boleh keluar dari bidang 

keilmuan/keahlian dari program studinya. 

c. Penting diingat bahwa profil merupakan peran dan fungsi lulusan bukan 

jabatan ataupun jenis pekerjaan, namun dengan mengidentifikasi jenis 

pekerjaan dan jabatan dapat membantu menentukan profil lulusan. 

 

 

Pasal 9  

Menyusun Capaian Pembelajaran 

 

1. Rujukan untuk menyusun Capaian Pembelajaran (CP) adalah KKNI dan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

2. Format CP menurut KKNI mencakup: Sikap/perilaku, Kemampuan, Pengetahuan, 

dan Tanggung jawab/Hak/Wewenang.  

3. Format CP menurut SN DIKTI mencakup: Sikap, Keterampilan Umum, 

Keterampilan Khusus, dan Pengetahuan. 

4. Unsur Sikap dan Keterampilan Umum diambil dari dari SN DIKTI bagian lampiran 

sesuai dengan jenjang program studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut 

merupakan standar minimal dan dapat dikembangkan maupun ditambah deskripsi 

capaian lain atau baru sesuai dengan keunggulan dan kekhasan program studi. 

(termasuk unsur tanggung dan hak). 

5. Unsur Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan dapat merujuk pada Deskriptor KKNI 

unsur Kemampuan dan Pengetahuan sesuai dengan jenjangnya. Misal : Jenjang S1 

atau D4 sesuai dengan jenjang 6 KKNI. 

6. Profil dengan deskripsinya digunakan untuk menurunkan CP dengan cara menjawab 

pertanyaan: “ Agar dapat berperan seperti pernyatan dalam profil tersebut, 

kemampuan dan pengetahuan apa yang harus dicapai dan dikuasai?”  
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Pasal 10 

Memilih dan Menentukan Bobot Bahan Kajian 

 

1. Bahan kajian dapat diambil (bersumber) dari bidang ilmu penyusun program 

studi. table berikut umumnya dipergunakan untuk membantu membuat peta 

(mapping) bahan kajian terhadap Capaian Pembelajaran.  Bobot kajian untuk 

setiap Capaian Pembelajaran masing masing program studi akan memiliki pola 

yang spesifik sesuai dengan profil masing-masing.  

 

2. Tabel menunjukkan Tanda blok sebagai interseksi atau titik temu yang 

menggambarkan bahan kajian (BK) yang harus diberikan untuk mencapai unsur 

CP tertentu dengan mengambil bahan merujuk pada basis IPTEKS penyusun 

program studi. 

 

 
 

Sebagai contoh, BK 3 adalah bahan kajian yang harus dipilih dari IPTEKS Utama 

untuk mendukung tercapainya unsur Keterampilan Khusus deskripsi CP program 

studi di tertentu. Jumlah area yang di-blok menunjukkan keluasan bahan kajian 

yang mendukung penguasaan CP tertentu. Setiap blok juga mengandung 

informasi, berapa dalam topic tersebut dipelajari sehingga unsur CP yang 

didukungnya dapat tercapai. 

 

Mengasosiasikan kedalaman bahan kajian dengan taksonomi bloom dapat 

mempermudah memperkirakan kedalaman relatif penguasaan bahan kajian untuk 

unsur CP tertentu. Misalkan, BK2 dipelajari sedalam mahasiswa dapat 

mengaplikasikan pengetahuannya untuk menyelesaiakan problem tertentu. 

Penguasaa bahan kajian sampai tahap mengaplikasikan akan setara dengan 

application pada aspek Kognitif taksonomi Bloom. Jika dibuat bobot relatif 

(sebagai alat bantu) know = 1, understand = 2, dan application = 3, dan seterusnya, 

maka BK2 berbobot 3. 

 

 

Pasal 11 

Menyusun Mata Kuliah,  dan Menentukan SKS   

 

1. Mata kuliah adalah wadah dari bahan kajian. Atau dengan kata lain, mata kuliah 

adalah konsekwensi adanya bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa 

dan harus disampaikan oleh seorang dosen. 
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2. Mata kuliah selanjutnya menjadi unsur penting yang menjadi satuan terkecil 

transaksi belajar (satuan kredit, atau modul) mahasiswa yang dilayani oleh 

institusi pendidikan untuk diukur ketercapaiannya. 

 

3. Pola penentuan mata kuliah dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan 

kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian 

tersebut. 

 

4. Nama mata kuliah penting untuk menyesuaikan dengan penamaan yang lazim 

dalam program studi sejenis baik yang ada di Indonesia ataupun di Negara lain 

Berikut adalah contoh pengelompokan bahan kajian untuk menyusun mata kuliah. 

 

Tahap 1: Matriks antara CP dengan MK dan BK Prodi 

 
 

Tahap 2: Menentukan Bobot BK dan MK 

 
 

5. Besarnya sks setiap mata kuliah dihitung dengan membagi bobot mata kuliah 

dibagi dengan jumlah bobot dari seluruh mata kuliah kemudian dikalikan dengan 

total sks yang wajib ditempuh dalam satu siklus studi pada program studi. 

 

 

Pasal 12 

Menyusun Rencana Pembelajaran 

 

1. Rencana Pembelajaran Mahasiswa merupakan dokumen yang menjalaskan 

bagaimana bahan kajian disampaikan (dipelajari) ke mahasiswa dengan cara yang 

tepat dan efesien, mahasiswa juga mengetahui indikator untuk mengukur 

kelulusan sekaligus bobot nilai yang akan diperoleh jika lulus pada kajian 

tersebut. 
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2. Berikut adalah format Rencana Pembelajaran Mahasiswa (RPM) yang dapat 

dipergunakan sebagai rujukan. Dalam format ini disertakan contoh 

pernyataannya. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
 


