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1. TUJUAN 

Memberikan prosedur implementasi kurikulum baru sebagai salah satu upaya untuk mencapai 

visi dan misi program studi serta profil lulusan yang diinginkan. 

 

2. PENGERTIAN 

Kurikulum sebagaimana tercantum  pada  PP  nomor  17  tahun  2010  pasal  27  adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,  isi  dan  bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tinggi. 

 

3. MEKANISME DAN PROSEDUR 

a. Ketua program studi membentuk tim implementasi kurikulum baru yang 

beranggotakan dosen. 

b. Tim implementasi kurikulum baru menyusun draft  aturan  pelaksanaan  peralihan  

dari kurikulum lama ke kurikulum baru yang meliputi mulai berlakunya kurikulum 

baru, konversi mata kuliah, pelaksanaan kuliah dan ujian perbaikan/ulangan mata 

kuliah kurikulum lama, dosen pengampu mata kuliah kurikulum baru. 

c. Tim penyusun kurikulum menyerahkan draft aturan pelaksanaan peralihan dari 

kurikulum lama ke kurikulum baru kepada Ketua program studi. 

d. Ketua Program studi mensosialisasikan dan meminta masukan ke seluruh dosen 

terhadap draft aturan pelaksanaan peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru 

dalam rapat program studi. 

e. Setelah aturan pelaksanaan peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru 

disetujui, kurikulum baru dapat diimplementasikan. 

 

4. RUANG LINGKUP 

a. Persyaratan yang diperlukan pada implementasi kurikulum baru; 

b. Tahap kegiatan dalam prosedur implementasi kurikulum baru; 

c. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kurikulum baru; 

d. Waktu yang dibutuhkan dalam implementasi kurikulum baru; 

e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam implementasi kurikulum baru. 
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6. PROSEDUR IMPLEMENTASI KURIKULUM BARU 

 

No. Kegiatan 
PELAKSANA BAKU MUTU 

KETERANGAN 
Ka Program 
studi 

TIM Waktu (Menit) output 

 

1 
Ketua Program studi membentuk 

tim implementasi kurikulum baru 

yang beranggotakan dosen 

   

1 hari 

 

tim terbentuk 

 

 

 
2 

 

Tim implementasi kurikulum baru 

menyusun draft aturan pelaksanaan 

peralihan dari kurikulum lama ke 

kurikulum baru 

   

 
1 hari 

 

draft aturan pelaksanaan 

kurikulum baru 

 

 

3 

Tim penyusun kurikulum menyerahkan 

draft aturan pelaksanaan peralihan dari 

kurikulum lama ke kurikulum baru 

kepada Ketua Program studi 

   

5 

  

 

 
4 

Ketua Program studi mensosialisasikan 

dan meminta masukan ke seluruh dosen 

terhadap draft aturan pelaksanaan 

peralihan dari kurikulum lama ke 

kurikulum baru dalam rapat program 
studi 

   

 
5 

  

 

 
5 

Setelah aturan pelaksanaan peralihan 

dari kurikulum lama ke kurikulum 

baru disetujui, kurikulum baru dapat 

diimplementasikan 

     

 


