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VISI DAN MISI  

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe Bab IV, Bagian 

Kesatu. 

Visi 

Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang 

mandiri dan unggul di tingkat global pada tahun 2024. 

Misi 

a.  menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan penguatan keterampilan ; 

b. mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi teknologi 

inovatif ; 

c. meningkatkan peran serta PNL dalam merespon isu global dengan memperhatikan 

kearifan lokal; dan 

d. menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata 

kelola yang baik. 

Tujuan 

a. menghasilkan lulusan yang professional dalam bidang vokasi berstandar kompetensi 

nasional, internasional, dan berdaya saing global serta bertaqwa kepada Allah SWT;  

b. menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan bertaqwa kepada Allah SWT;  

c. menjadikan PNL sebagai pusat pengembangan kompetensi vokasi yang bersertifikasi 

nasional dan internasional;  

d. menghasilkan penelitian terapan dan implementasi untuk peningkatan kualitas 

masyarakat; dan  

e. menjadikan PNL sebagai pusat layanan industri yang bermutu dan efisien.   
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BAB 1    PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kurikulum merupakan ruh kegiatan pembelajaran. Dokumen ini menjadi pedoman 

pembelajaran di institusi pendidikan. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya kurikulum mempertimbangkan banyak 

hal, diantaranya adalah aspirasi masyarakat melalui stakeholders (pemangku kepentingan) 

baik internal maupun eksternal. 

Kurikulum yang disusun kemudian disepakati untuk diimplementasikan dalam 

pembelajaran. Kurikulum memandu tenaga pendidik (dosen) untuk mencapai kompetensi 

yang harus dicapai mahasiswa, baik di ranah pengetahuan (cognitive), keterampilan 

(psikomotor) maupun sikap (affective). 

Implementasi di lapangan diharapkan sesuai dengan cita-cita awal (filosofi) 

disusunnya kurikulum dan juga terkait rambu-rambu dalam teknis pelaksanaannya. Panduan 

ini disusun untuk menjadi pedoman evaluasi kurikulum. Dua hal penting dalam pedoman ini 

adalah evaluasi pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran dan pengembangan kurikulum. 

Dengan panduan ini selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan dalam pelaksanaan evaluasi 

kurikulum. 

1.2 Dasar Hukum   

Dasar hukum pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum dan 

pembelajaran di lingkungan Politeknik negeri Lhokseumawe adalah: 

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan 

Pendidikan. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang 

Penerapan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di Bidang Pendidikan 

Tinggi 

8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 

2012 tentang tentang Badan Akreditasi Nasional; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang 

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, 

Sertifikat Komptensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; 

12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu 

Pendidikan; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 

2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

1.3 Tujuan Evaluasi Kurikulum 

Pedoman ini disusun dengan tujuan: 

1. Untuk memastikan bahwa semua proses implementasi kurikulum berjalan sesuai dengan 

rencana. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi yang membutuhkan penanganan segera. 

3. Mengetahui dampak implementasi kurikulum terhadap mahasiswa, dosen, pengelolaan 

akademik dan pengguna 

4. Untuk mengetahui hasil dari semua proses kurikulum, meliputi pengadaan buku, 

pelatihan, proses pembelajaran dan pendampingan. 

5. Untuk mengetahui hasil penerapan kurikulum baru terhadap mahasiswa, dosen dan 

pengelolaan akademik. 
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6. Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga 

dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya serta memenuhi harapan 

berbagai pemangku kepentingan. 

7. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di Politeknik Negeri Lhokseumawe. 

8. Untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran di Politeknik Negeri Lhokseumawe 

mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar pembelajaran. 

1.4 Manfaat Evaluasi Kurikulum 

1. Hasil merupakan data yang sangat penting untuk dijadikan dasar perbaikan proses 

implementasi kurikulum dan [pembelajaran 

2. Hasil digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan berikutnya untuk 

menjamin kebersinambungan implementasi kurikulum dan pembelajaran 

1.5 Faktor-Faktor Keberhasilan Penyelenggaraan Kurikulum  

Terdapat dua proses yang berpengaruh pada keberhasilan penyelenggaraan kurikulum 

yaitu proses internal dan proses eksternal. 

1. Faktor Proses Internal 

Unsur-unsur yang menyatakan keberhasilan pada proses internal antara lain  

a. Angka evaluasi edukasi 

b. Rata-rata IPK lulusan 

c. Rata-rata masa studi 

d. Persentase lulusan tepat waktu 

e. Rerata skor pro-toefl/toefl 

Dari angka-angka prestasi yang diperoleh pada unsur-unsur di atas selanjutnya dapat 

dievaluasi unsur-unsur lain yang mendukung penyelengaraan program pendidikan, meliputi 

unsurunsur dalam kelompok input internal, dan unsur-unsur dalam kelornpok proses internal. 

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan maupun pengajaran kedua kelompok unsur di atas 

akan selalu dipengaruhi secara natural oleh unsur-unsur pada kelompok output internal. Pada 

sisi input internal terdapat berbagai unsur yang berpengaruh pada keberhasilan kurikulurn 

maupun program pendidikan, antara lain: 

a. Kualitas dan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti program pendidikan yang 

dirumuskan dalam kurikulum 

b. Kualitas dan ketrampilan dosen dalam menyelenggarakan pengajaran 
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c. Kualitas dan ketrampilan tenaga laboran / teknisi / programmer dalam 

menyelenggarakan praktik kerja 

d. Kualitas dan dukungan sarana dan prasarana laboratorium/bengkel/studio serta 

program yang disusun untuk penggunaannya 

e. Ketersediaan dan kualitas sumber pustaka 

f. Kesiapan dan kecukupan infrastruktur pendidikan dan pengajaran 

g. Perangkat manajemen dan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran 

Pada sisi proses internal terdapat unsur yang sangat berpengaruh pada output (prestasi) sistem 

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, antara lain: 

a. Kurikulum yang dirumuskan (kompetensi / capaian pembelajaran, isi/materi 

pembelajaran, perangkat mata kuliah, dan RPS) 

b. Proses pembelajaran, yaitu implementasi kurikulum yang telah dirancang 

c. Sistem penilaian menggunakan standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

d. Penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif (hubungan/interaksi dalam 

pembelajaran antara dosen dan mahasiswa, antar dosen, dan antar mahasiswa) 

e. Penyelenggaraan manajemen dan organisasi tri dharma perguruan tinggi 

f. Penyelenggaraan pendidikan berbasis riset 

g. Penciptaan suasana akademik di lingkungan kampus 

h. Pengembangan dan pembinaan tenaga kependidikan 

2. Faktor Proses Ekternal 

Pada dasarnya prestasi proses internal belum cukup menggambarkan prestasi sebenarnya dari 

kurikulum maupun penyelenggarakan suatu program pendidikan. Banyak faktor eksternal 

yang berpengaruh di luar sistem perguruan tinggi yang bersangkutan. Namun faktor-faktor 

eksternal tersebut tidak dapat secara langsung dipengaruhi oleh unsur-unsur yang 

menciptakan prestasi proses internal pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Unsur-unsur 

yang menyatakan keberhasilan sebenarnya dari suatu sistem pendidikan (termasuk 

kurikulum) adalah unsur-unsur pada output proses eksternal, yang antara lain meliputi: 

a. Rerata waktu tunggu sebagai ukuran daya saing lulusan mendapatkan pekerjaan 

pertama 

b. Rerata gaji lulusan sebagai pengakuan atas kompetensi, prestasi, tanggung jawab yang 

diterima oleh lulusan pada pekerjaan pertama 

c. Kesesuaian pekerjaan sebagai pengakuan kompetensi dalam bidang ilmu lulusan 
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1.6 Metode Evaluasi 

Bebrapa metode yang digunakan dalam proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

kurikulum Program Studi di Lingkungan Politeknik negeri Lhokseumawe adalah : 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Mengisi formulir 

4. Pertemuan kelompok/ FGD 

1.7 Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum 

1. Ruang lingkup evaluasi kurikulum 

No Ruang Lingkup Rincian 

1 Input Pemahaman dosen tentang filosofi kurikulum 

2 Proses 1) Kesiapan dan ketepatan RPS dan SAP 

2) Adanya kontrak kuliah 

3) Memberi tugas terstruktur dan tugas individual 

3 Output 1) Keterlaksanaan kurikulum 

2) Capaian jumlah lulusan yang sesuai dengan visi 

3) Jumlah lulusan yang bermutu 

4 Outcome 1) Ketercapaian penguasaan nilai, pengetahuan, dan 

kecakapan 

2) Kesesuaian lulusan dengan dunia kerja 

3) Keterserapan lulusan di dalam dunia kerja 

5 Impact 1) Kemampuan menggunakan nilai, pengetahuan dan 

kecakapan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

nyata 

2) Berkontribusi dalam peningkatan mutu organisasi dan 

masyarakat 

3) Berkontribusi terhadap bangsa dan negara 

 

2. Proses evaluasi kurikulum 

a. Tahapan Teknis Evaluasi 

1) Penentuan tim evaluasi 

2) Penyusunan instrumen evaluasi 

3) Koordinasi evaluasi 

4) Pelaksanaan evaluasi 
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5) Analisis data dan pelaporan hasil evaluasi 

6) Rapat koordinasi hasil evaluasi (perumusan kebijakan mutu lanjutan) 

b. Evaluasi tingkat Program Studi 

1) Ketua program studi melaksanakan penilaian terhadap implementasi 

kurikulum 

2) Ketua program studi menyusun laporan hasil penilaian 

3) Ketua program studi berkoordinasi dengan fakultas/PPs untuk menyusun 

laporan hasil penilaian yang diserahkan kepada tim universitas 

3. Kisi-Kisi Instrumen 

No Ruang 

Lingkup 

Rincian Sumber Instrumen 

1 Input Pemahaman dosen tentang 

filosofi kurikulum 

Dosen Pedoman 

Analisis 

2 Proses  Kesiapan dan ketepatan RPS dan 

SAP 

 Adanya kontrak kuliah 

 Memberi tugas terstruktur dan 

tugas individual 

Dosen dan 

mahasiswa 

Pedoman 

Analisis 

3 Output  Keterlaksanaan kurikulum 

 Capaian jumlah lulusan yang 

sesuai dengan visi 

 Jumlah lulusan yang bermutu 

Lulusan Pedoman 

Analisis 

4 Outcome  Ketercapaian penguasaan nilai, 

pengetahuan, dan kecapakan 

 Kesesuaian lulusan dengan dunia 

kerja 

 Keterserapan lulusan di dalam 

dunia kerja 

Lulusan 

dan 

Pengguna 

Pedoman 

Analisis 

5 Impact  Kemampuan menggunakan nilai, 

pengetahuan dan kecakapan untuk 

menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan nyata 

 Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu organisasi dan masyarakat 

 Berkontribusi terhadap bangsa 

dan negara 

Lulusan 

dan 

Masyarakat 

Pedoman 

Analisis 
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4. Komponen dan Indikator dan Sub-Indikator yang Dievaluasi 

No Komponen Indikator Sub Indikator / Butir Keterangan 

1 Visi – Misi -   

Tujuan  

Program Studi 

1. Relevansi visi, misi 

dan tujuan program 

studi dengan 

capaian 

pembelajaran dan 

profil lulusan 

1) Kesesuaian visi, misi 

dan tujuan program 

studi dengan capaian 

pembelajaran 

Capaian 

pembelajaran yang 

diperoleh telah sesuai 

dengan visi, misi, dan 

tujuan program studi 

2) Kesesuaian visi, misi 

dan tujuan program 

studi dengan profil 

lulusan 

Profil lulusan yang 

dihasilkan sesuai 

dengan visi, misi, dan 

tujuan program studi 

2. Relevansi 

kurikulum dengan 

KKNI dan SN-

Dikti 

1) Kesesuaian kurikulum 

dengan KKNI 

Kurikulum yang 

digunakan 

berdasarkan KKNI 

2) Kesesuaian kurikulum 

dengan SN-Dikti 

Kurikulum yang 

digunakan 

berdasarkan SNDikti 

3. Relevansi 

kurikulum dengan 

dunia kerja 

Kesesuaian kurikulum 

dengan dunia kerja 

Kurikulum yang 

digunakan memenuhi 

kebutuhan dalam 

dunia kerja 

4. Cakupan 

kompetensi / 

kemampuan 

(bidang keilmuan 

prodi dan 

kebutuhan/tun 

tutan dunia kerja) 

Ketercakupan 

kompetensi/kemampuan 

bidang keilmuan prodi 

dengan kebutuhan / 

tuntutan dunia kerja 

Kompetensi/kema 

mpuan bidang 

keilmuan prodi 

mampu memenuhi 

kebutuhan/tuntutan 

dunia kerja 

5. Kejelasan isi 

kompetensi 

/kemampuan (nilai 

sikap, pengetahuan, 

dan ketrampilan 

khusus dan umum) 

Kejelasan isi 

kompetensi/kemampuan 

(nilai sikap,  pengetahuan, 

dan ketrampilan khusus 

dan umum) 

Isi Kompetensi / 

kemam puan jelas 

mencakup nilai sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan khusus 

serta Keterampilan 

umum 

2 Profil Lulusan  

Program Studi 

1. Kepatutan profil 

lulusan dengan 

dunia kerja 

Kepatutan profil lulusan 

dengan dunia kerja 

Profil lulusan 

memiliki kelayakan 

dalam dunia kerja 

2. Keterkaitan profil 

lulusan dengan visi 

prodi 

Keterkaitan profil lulusan 

dengan visi prodi 

Profil lulusan 

berkaitan dengan visi 

prodi 

3 Capaian 

Pembelajaran 

Program Studi 

1. Cakupan 

kompetensi (nilai-

sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan 

khusus dan umum) 

Ketercakupan kompetensi 

nilai-sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan khusus 

serta umum dalam 

capaian pembelajaran 

Kompetensi nilai 

sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan 

khusus serta 

keterampilan umum 

tercakup dalam 

capaian pembelajaran 

2. Kejelasan rujukan 

(KKNI dan SNPT) 

untuk merumuskan 

4 kompetensi 

Kejelasan rujukan (KKNI 

dan SNPT) untuk 

merumuskan 4 

kompetensi dalam 

capaian pembelajaran 

4 kompetensi dalam 

capaian pembelajaran 

berdasarkan 

rujukan yang jelas 

(KKNI dan SNPT) 
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No Komponen Indikator Sub Indikator / Butir Keterangan 

dalam capaian 

pembelajaranr 

3. Koherensi rumusan 

capaian 

pembelajaran 

Koherensi rumusan antara 

capaian pembelajaran 

yang satu dengan yang 

lain 

Rumusan capaian 

pembelajaran satu 

dengan yang lain 

memiliki keterpaduan 

4. Kualitas rumusan 

(spesifik, terukur, 

dan teramati) 

Kualitas rumusan capaian 

pembelajaran yang 

spesifik, terukur, dan 

teramati 

Rumusan capaian 

pembelajaran 

memiliki kualitas 

yang spesifik, terukur 

dan teramati 

5. Keterkaitan 

capaian 

pembelajaran 

dengan Rumusan 

profil lulusan 

Keterkaitan capaian 

pembelajaran dengan 

rumusan profil lulusan 

Capaian 

pembelajaran 

memiliki keterkaitan 

dengan rumusan 

profil lulusan 

4 Struktur 

Kurikulum 

1. Cakupan 

keseluruhan mata 

kuliah satu jenjang 

(capaian 

pembelajaran, 

profil, dan mata 

kuliah) 

Ketercakupan mata kuliah 

satu jenjang di dalam 

capaian pembelajaran dan 

profil lulusan 

Mata kuliah satu 

jenjang tercakup 

dalam capaian 

pembelajaran dan 

profil lulusan 

2. Organisasi mata 

kuliah (Penciri 

PNL,  MK Jurusan, 

dan MK Prodi) 

Komposisi organisasi 

mata kuliah mencakup 

Penciri PNL,  MK 

Jurusan, dan MK Prodi 

Organisasi mata 

kuliah terdiri atas 

Penciri PNL,  MK 

Jurusan, dan MK 

Prodi 

5 Deskripsi Mata 

Kuliah 

1. Kedalaman konsep, 

teori, fakta, dan 

prosedur) 

Kedalaman konsep, teori, 

fakta, dan prosedur dalam 

deskripsi mata kuliah 

Konsep, teori, fakta, 

dan prosedur termuat 

dalam deskripsi mata 

kuliah 

2. Keluasan 

(keterkaitan 

keilmuan dengan 

konteks kehidupan 

nyata) 

Keterkaitan keilmuan 

dengan konteks 

kehidupan nyata 

Keilmuan memiliki 

keterkaitan dengan 

konteks kehidupan 

nyata 

6 Sebaran Mata 

Kuliah 

1. Urutan keilmuan 

mata kuliah 

Urutan mata kuliah 

disusun berdasarkan level 

keilmuan 

Susunan mata kuliah 

diurutkan 

berdasarkan level 

keilmuan 

2. Proporsi MK 

Penciri PNL, MK 

Jurusan, dan MK 

Prodi 

Komposisi MK Penciri 

PNL, MK Jurusan, dan 

MK Prodi secara 

proporsional per semester 

MK Penciri PNL, 

MK Jurusan, dan MK 

Prodi memiliki 

komposisi yang 

proporsional pada 

setiap semester 

3. Besaran beban SKS 

per semester 

Kesesuaian besaran beban 

sks per semester dengan 

SN-Dikti 

Besaran beban sks 

per semester sesuai 

dengan SN-Dikti 

7 Sumber Daya 

Manusia SDM) 

1. Kesesuaian 

keilmuan 

Kesesuaian keilmuan 

dengan capaian 

pembelajaran 

Keilmuan dosen 

kesesuaian dengan 

capaian pembelajaran 
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No Komponen Indikator Sub Indikator / Butir Keterangan 

2. Pengalaman 

keahlian 

Pengalaman keahlian 

dosen dengan bidang 

keilmuan 

Dosen memiliki 

pengalaman keahlian 

yang sesuai dengan 

bidang keilmuan 

8 Sarana dan 

Prasarana 

1. Laboratorium 

(workshop/bengkel/ 

studio / lapangan / 

dst 

Ketersediaan 

laboratorium standar 

(workshop/bengkel/ 

studio/lapangan/dst) 

Laboratorium standar 

(workshop/bengkel/ 

studio/lapangan/dst) 

tersedia 

2. Peralatan dan 

bahan laboratorium 

/ bengkel / studio / 

lapangan, dst 

Ketecukupan peralatan 

dan bahan laboratorium/ 

bengkel/studio/ lapangan, 

dst 

Memiliki peralatan 

dan bahan 

laboratorium / 

bengkel/ studio / 

lapangan, dst yang 

cukup 

3. Perpustakaan Kelengkapan sumber 

belajar di perpustakaan 

Sumber belajar di 

perpustakaan tersedia 

dengan lengkap 

4. Ruang kelas Ketercukupan ruang kelas 

terstandar 

Memiliki ruang kelas 

terstandar yang 

cukup 

9 Fleksibilitas 

kurikulum 

1. Alih kredit Keterlaksanaan program 

alih kredit 

Telah melaksanakan 

program alih kredit 

2. Double degree Keterlaksanaan program 

double degree 

Telah melaksanakan 

program double 

degree 

3. Joint degree Keterlaksanaan program 

joint degree 

Telah melaksanakan 

program joint degree 

10 Perangkat 

Pembelajaran 

1. Rencana 

Pembelajaran 

Semester (RPS) 

dan Satuan Acara 

Perkuliahan (SAP) 

1) Ketersediaan Rencana 

Pembelajaran Semester 

(RPS) 

Rencana 

Pembelajaran 

Semester (RPS) 

tersedia 

2) Ketersediaan Satuan 

Acara Perkuliahan 

(SAP) 

Satuan Acara 

Perkuliahan tersedia 

2. Bahan ajar Ketersediaan bahan ajar 

yang bervariasi 

Bahan ajar yang 

bervariasi tersedia 

3. Media (TIK) Ketersediaan media (TIK) Media (TIK) tersedia 

11 Proses 

Pembelajaran 

1. Transformasi 

pengalaman 

belajarmengajar 

Keterlaksanaan 

pembelajaran yang kreatif 

dan inovatif 

Telah dilaksanakan 

pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif 

2. Tahapan 

pembelajaran 

Keterlaksanaan 

pembelajaran berdasarkan 

tahapan-tahapan 

Pembelajaran 

dilaksanakan 

berdasarkan tahapan-

tahapan 

3. Penggunaan 

metode 

pembelajaran 

sesuai isi capaian 

pembelajaran 

Keterlaksanaan 

pembelajaran berbasis 

metode sesuai dengan isi 

capaian pembelajaran 

(dapat merujuk SNDikti) 

Pembelajaran 

berbasis metode 

dilaksanakan sesuai 

dengan isi capaian 

pembelajaran 

(merujuk SN-Dikti) 
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No Komponen Indikator Sub Indikator / Butir Keterangan 

4. Interaksi edukasi 

antara dosen, 

mahasiswa, dan 

lingkungan 

Keterlaksanaan proses 

interaksi edukasi antara 

dosen, mahasiswa, dan 

lingkungan (perilaku 

kecendikiaan) 

Proses interaksi 

edukasi antara dosen, 

mahasiswa dan 

lingkungan (perilaku 

kecendikiaan) telah 

dilaksanakan 

5. Implementasi 

nilai-nilai karakter 

di kelas dan luar 

kelas 

Implementasi nilai-nilai 

karakter di kelas dan luar 

kelas 

Nilai-nilai karakter 

diimplementasikan di 

kelas dan di luar 

kelas 

6. Kehadiran dosen Kesesuaian kehadiran 

dosen dengan peraturan 

akademik 

Kehadiran dosen 

sesuai dengan 

peraturan akademik 

7. Kehadiran 

mahasiswa 

Kesesuaian kehadiran 

mahasiswa dengan 

peraturan akademik 

Kehadiran 

mahasiswa sesuai 

dengan peraturan 

akademik 

8. Be-smart Pemanfaatan be-smart 

dalam pembelajaran 

Be-smart telah 

dimanfaatkan dalam 

pembelajaran 

12 Penilaian 

Pembelajaran 

1. Cakupan penilaian 

(nilai – sikap,  

pengetahuan, 

keterampilan 

umum dan khusus) 

Ketercakupan penilaian 

nilai–sikap, pengetahuan, 

keterampilan umum dan 

khusus dalam penilaian 

Penilaian nilai – 

sikap, pengetahuan, 

keterampilan umum 

dan khusus tercakup 

dalam penilaian 

2. Kesesuaian teknik 

penilaian dengan 

aspek-aspek 

penilaian 

Kesesuaian teknik 

penilaian dengan capaian 

pembelajaran mata kuliah 

Teknik penilaian 

sesuai dengan 

capaian pembelajaran 

mata kuliah 

3. Verifikasi 

instrumen 

penilaian 

Keterlaksanaan verifikasi 

instrumen penilaian 

Instrumen penilaian 

telah diverifikasi 

4. Pengolahan nilai 

sesuai ketentuan 

yang berlaku 

Pengolahan nilai 

berdasarkan bobot 

penilaian yang 

dirumuskan di dalam RPS 

Nilai diolah 

berdasarkan bobot 

penilaian yang 

dirumuskan di dalam 

RPS 

5. Tindak lanjut hasil 

penilaian (input 

nilai, pengayaan, 

remidial) 

Penindaklanjutan hasil 

penilaian (input nilai, 

pengayaan, remidial) 

Hasil penilaian (input 

nilai, pengayaan, 

remidial) telah 

ditindaklanjuti 

13 Lulusan 1. IPK Ketercapaian target IPK 

per tahun 

Terget IPK per tahun 

tercapai 

2. Masa studi Ketercapaian masa studi 

sesuai target per tahun 

Masa studi sesuai 

target per tahun 

3. Prestasi akademik Ketercapaian prestasi 

akademik lulusan 

Prestasi akademik 

lulusan tercapai 

4. Serapan lulusan Ketercapaian serapan 

lulusan di dunia kerja 

Lulusan terserap di 

dunia kerja 

5. Masa tunggu Ketercapaian masa 

tunggu sesuai target 

Masa tunggu sesuai 

target 
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No Komponen Indikator Sub Indikator / Butir Keterangan 

6. Relevansi 

pekerjaan dengan 

bidang keahlian 

Kesesuaian pekerjaan 

dengan bidang keahlian 

Pekerjaan sesuai 

dengan bidang 

keahlian 

7. Sertifikasi profesi Pemerolehan sertifikasi 

profesi 

Memiliki sertifikasi 

profesi 

8. Gaji Awal Pemerolehan informasi 

rerata gaji awal lulusan di 

dunia kerja 

Memiliki informasi 

rerata gaji awal 

9. Kepuasan 

pengguna 

Pemerolehan informasi 

kepuasan pengguna 

lulusan 

Memiliki informasi 

kepuasan pengguna 

lulusan 

10. Sebaran lulusan Ketersebaran lulusan di 

berbagai wilayah sesuai  

visi 
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BAB 2    MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM   

2.1 Prinsip Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kurikulum  

Prinsip pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum dan pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Berbasis evaluasi diri; 

2. Integritas dan tanggung jawab 

3. Meningkatkan mutu pengembangan 

4. Meningkatkan profesionalisme jurusan  dan dosen;  

Adapun prosedur evaluasi kurikulum yaitu : 

1. Komponen Evaluasi  

Komponen kurikulum yang dievaluasi yaitu : 

a. Input 

Evaluasi terhadap input dilakukan terhadap beberapa aspek yaitu: 

1) Aspek mahasiswa adalah evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa baru melalui 

potensi dasar akademik dan bahasa Inggris serta wawancara (test TOEFL skor 

400 untuk pasca sarjana)  

2) Aspek tenaga edukatif adalah evaluasi terhadap kemampuan dosen dalam 

mengimplementasikan silabus  

3) Aspek lingkungan adalah analisis terhadap suasana lingkungan Kampus yang 

kondusif terhadap pembelajaran  

4) Aspek alumni adalah evaluasi terhadap kesesuaian kurikulum dengan dunia 

kerja  

5) Aspek pengguna lulusan adalah analisis terhadap learning outcome yang 

dibutuhkan oleh pengguna. 

b. Proses  

Evaluasi dalam proses diarahkan terhadap beberapa indicator sebagai berikut: 

1) Penerapan assesmen otentik terhadap mahasiswa 

2) Kemampuan metodologi tenaga edukatif 

3) Sarana dan prasarana pembelajaran 

c. Produk 
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Evaluasi produk diarahkan terhadap beberapa indikator sebagai berikut : 

1) Kelayakan / mutu lulusan 

2) Pencapaian tujuan pendidikan melalui nilai prestasi belajar mahasiswa 

3) Pengembangan bahan ajar 

2. Implementasi  

Implementasiterhadap program studi secara empirik sebagai berikut. 

(Implementasi dari hasil proses evaluasi) 

a. Mata kuliah akan hilang 

b. Mata kuliah akan dirubah / diganti substansinya 

c. Mata kuliah akan disempurnakan 

3. Kurikulum yang dihasilkan 

Berdasarkan tahapan-tahapan pengembangan maka dihasilkan struktur kurikulum. 

2.2 Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi   

Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh jurusan yang 

membentuk Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan tingkat jurusan pada setiap akhir semester, 

dilakukan berdasarkan standar akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe, buku Standar 

Operasional Prosedur Akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe dan Audit Mutu Akademik 

Internal (AMAI) yang dilaksanakan oleh SPMI dan diselenggarakan setiap tahun. Selain itu 

monitoring dan evaluasi kurikulum yang dilaksanakan oleh jurusan merujuk pada Buku 

Panduan Perencanaan, Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum Politeknik Negeri 

Lhokseumawe untuk melihat kesesuaian capaian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran 

serta sistem evaluasi program pembelajaran. Melalui monitoring dan evaluasi diperoleh data 

mengenai relevansi kurikulum yang dikembangkan yang dapat digunakan untuk peninjauan 

kurikulum sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan 

pemangku kebijakan dan perkembangan IPTEKS. 

Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala (4 tahunan) dan dilaksanakan secara 

berkesinambungan. Hasil evaluasi kurikulum didokumentasikan dalam bentuk dokumen 

analisis dan evaluasi peninjauan kurikulum jurusan yang ditindaklanjuti untuk penjaminan 

mutu secara berkesinambungan. Hasil monitoring dan evaluasi peninjauan kurikulum 

ditindaklanjuti dengan perubahan kurikulum pada Pedoman Akademik setiap tahunnya. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum dilaksanakan setiap tahun. Hal penting yang 
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harus dilakukan dalam monev kurikulum adalah dasar pengembangan kurikulum program 

studi yakni: 

1. Merujuk pada semua Peraturan Pendidikan Tinggi yang terkait dengan kurikulum; 

2. Memahami unsur-unsur deskripsi KKNI; 

3. Standar minimal pendidikan yang harus dipenuhi pada SNPT; 

4. Mengimplementasikan Standar dan Kebijakan Pengembangan Kurikulum yang 

ditetapkan PNL; 

5. Mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja lulusan; dan 

6. Sesuai visi, misi dan tujuan program studi 

Kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum dan pembelajaran dilaksanakan 

sesuai mekanisme seperti pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Kurikulum dan Pembelajaran PNL 

No Kegiatan Pelaksana 

1 Pembentukan Tim Monev Kurikulum dan Pembelajaran 

melalui Surat Keputusan Direktur PNL 

P4M 

2 Penyiapan instrumen Monitoring dan Evaluasi Kurikulum dan 

Pembelajaran 

Tim Monev 

3 Penyusunan Agenda Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 

Kurikulum dan Pembelajaran serta pemberitahuan 

pelaksanaan Monev ke Ketua Progrfam Studi tembusan ke 

jurusan untuk persiapan kegiatan dan Direktur PNL melalui 

Wadir I sebagai laporan. 

P4M dan Tim Monev 

4 Pelaksanaan Monev Kurikulum dan Pembelajaran di Masing-

Masing Program Studi dan Jurusan. 

Tim Monev 

5 Identifikasi, dan analisis data hasil Monev. Tim Monev 

6 Penyusunan rekomendasi hasil Monev Tim Monev dan P4M 

7 Pengiriman rekomendasi dan laporan ke Direktur PNL, 

melalui Wakil Direktur I 

P4M 

8 Tindak lanjut hasil monev kurikulum, melalui Rapat 

Pimpinan. 

Direktur PNL / Wadir I 

9 Ketua Program Studi dan Jurusan melakukan rapat untuk 

tindak lanjut penetapan langkah dan strategi 

perbaikan/penyempurnaan 

Ketua Program Studi 

2.3 Aspek yang Dievaluasi 

Aspek yang dievaluasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan 

kurikulum jurusan mencakup 6 (enam) indikator penilaian sedangkan monitoring dan 
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evaluasi pembelajaran mencakup 11 (sebelas) indikator penilaian. Aspek yang dinilai dalam 

pelaksanaan Monev kurikulum dan pembelajaran mencakup : 

1. kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan jurusan; 

2. kelayakan dengan profil dengan kompetensi lulusan; 

3. kesesuaian antara capaian pembelajaran dan isi pembelajaran/bahan kajian; 

4. kesesuaian antara isi pembelajaran/bahan kajian dan mata kuliah; 

5. ketepatan strategi/metode proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran; dan 

6. ketepatan sistem penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran. 

Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian 

pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi 

jurusan. Capaian pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi tersebut dirumuskan dalam 

bahan kajian yang tercakup dalam IPTEKS pendukung. Kesesuaian kurikulum dengan visi, 

misi dan tujuan pendidikan jurusan penting dianalisis secara tepat karena akan menetukan 

kespesifikan atau keunggulan jurusan dalam bidang tertentu dibandingkan dengan jurusan 

sejenis pada perguruan tinggi lainnya. Berbeda halnya dengan analisis inti keilmuan yang 

dianalisis dan selanjutnya disekapi oleh konsorsium atau ketua program studi sejenis (jika 

tidak memiliki konsorsium), yang sifatnya relatif sama di antara jurusan. 

2.4 Instrumen Monev dan Kualifikasi Penilaian 

Instrumen monitoring dan evaluasi kurikulum di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe 

terdari dari : 

a. Instrument pengembangan kurikulum 

b. Instrumen Monev Pembelajaran 

c. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Dosen oleh GJM 

d. Instrumen Tambahan 

1. Instrumen Monev Pengembangan Kurikulum 

A. KEJELASAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN TENTANG 

PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI POLITEKNIK NEGERI 

LHOKSEUMAWE 

7 Terdapat dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi 

program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum 

secara berkala kurang atau setiap 5 tahun. 

6 Terdapat dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi 

program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum 

secara berkala. 
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5 Terdapat dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, tetapi tidak terdapat pedoman yang 

memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan 

pemutakhiran kurikulum secara berkala 

4 Terdapat dokumen tentang kebijakan, tetapi tidak terdapat peraturan dan pedoman yang 

memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan 

pemutakhiran kurikulum secara berkala 

3 Terdapat kebijakan tertulis yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, 

pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, tetapi belum dituangkan dalam 

bentuk dokumen formal, misalnya SK Direktur 

2 Terdapat kebijakan tidak tertulis yang memfasilitasi program studi untuk melakukan 

perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala. 

1 Tidak terdapat kebijakan tertulis maupun tidak tertulis tentang penyusunan dan perencanaan, 

pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala. 

B. PELIBATAN STAKE-HOLDERS (DOSEN, ALUMNI, MAHASISWA, DAN 

PENGGUNA) DALAM PENYUSUNAN KURIKULUM DI POLITEKNIK NEGERI 

LHOKSEUMAWE 

7 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi 

dengan melibatkan 6 dari 6 pihak yaitu: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni (4) asosiasi 

profesi, (5) pengguna lulusan, dan (6) penentu kebijakan. 

6 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi 

dengan 5 dari 6 pihak yaitu: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) asosiasi profesi, (5) 

pengguna lulusan, dan (6) penentu kebijakan 

5 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi 

dengan melibatkan 4 dari 6 pihak yaitu: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4)asosiasi 

profesi, (5) pengguna lulusan, dan (6) penentu kebijakan. 

4 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi 

dengan melibatkan 3 dari 6 pihak yaitu: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, (4) asosiasi 

profesi, (5) pengguna lulusan, dan (6) penentu kebijakan 

3 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi 

dengan melibatkan dosen saja 

2 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi 

saja. 

1 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh ketua program studi saja 

C. KEJELASAN PEDOMAN SERTA DOKUMEN IMPLEMENTASI MONITORING DAN 

KEBERKALAAN EVALUASI PENGEMBANGAN KURIKULUM 

7 Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum yang diperbaharui 

secara berkala, disertai dokumen hasil analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum 

program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan 

6 Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum tetapi tidak 

diperbaharui secara berkala, disertai dokumen hasil analisis dan evaluasi pengembangan 

kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan 

5 Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum tetapi tidak 

diperbaharui secara berkala, disertai dokumen hasil analisis dan evaluasi pengembangan 

kurikulum program studi yang tidak ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara 

berkelanjutan 
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4 Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum tetapi tidak 

diperbaharui secara berkala, tidak disertai dokumen hasil analisis dan evaluasi 

pengembangan kurikulum program studi yang tidak ditindaklanjuti 

3 Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum tetapi tidak 

diperbaharui secara berkala dan tidak dianalisis serta tidak ditindaklanjuti 

2 Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum yang masih berupa 

draf dan belum lengkap 

1 Tidak terdapat pedoman dan dokumen monitoring serta evaluasi pengembangan kurikulum 

program studi 

D. KESESUAIAN KURIKULUM DENGAN VISI DAN MISI 

7 Terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi program 

studi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum yang sistematis 

6 Terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi program 

studi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum namun kurang sistematis 

5 Terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi program 

studi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum tetapi tidak sistematis 

4 Terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi program 

studi yang lengkap namun belum ada rencana implementasi kurikulum. 

3 Terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi program 

studi namun tidak lengkap. 

2 Tidak terdapat dokumen tertulis yang menyatakan kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, 

visi, dan misi program studi 

1 Tidak terdapat kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi program 

E. KESESUAIAN KURIKULUM DENGAN PERKEMBANGAN IPTEKS BIDANG 

PENDIDIKAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT. 

7 Terdapat dokumen lengkap yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme 

penyesuaian kurikulum secara berkala. 

6 Terdapat dokumen lengkap yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme 

penyesuaian kurikulum tetapi tidak secara berkala. 

5 Terdapat dokumen lengkap yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat, namun tidak ada 

mekanisme penyesuaian kurikulum. 

4 Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa kurikulum cukup sesuai dengan 

Perkembangan IPTEKS bidang pendidikan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

3 Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan 

perkembanganIPTEKS bidang pendidikan tetapi kurang lengkap dan belum sesuai 

dengankebutuhan masyarakat. 

2 Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan 

IPTEKS bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat. 

1 Tidak terdapat dokumen yang mendasari pengembangan kurikulum 
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F. BEBAN SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) PROGRAM SARJANA TERAPAN 

7 Beban belajar mahasiswa 144 – 160 sks. 

6 Beban belajar mahasiswa lebih dari 160 sks. 

5 Beban belajar mahasiswa 134 – 143 sks. 

4 Beban belajar mahasiswa 124 – 133 sks. 

3 Beban belajar mahasiswa 114 – 123 sks. 

2 Beban belajar mahasiswa 104 – 113 sks. 

1 Beban belajar mahasiswa kurang dari 104sks. 

Data yang telah dianalisis selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan range berikut ini. 

Tabel 2.2 Range Interval Penilaian Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum 

Politeknik negeri Lhokseumawe 

Range Nilai Konversi Angka Mutu Kualifikasi 

≥ 2.00 Perbaikan menyeluruh dan mendesak 

2.01 – 3.00 Perbaikan Mayor 

3.01 – 4.00 Perbaikan Minor 

4.01 – 5.00 Cukup 

5.01 – 6.00 Baik 

6.01 – 7.00 Sangat Baik 

2. Instrumen Monev Pembelajaran 

A. Keberadaan Dan Fungsi Unit Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Dan Mutu 

Pembelajaran Yang Mendorong Mahasiswa Untuk Berpikir Kritis, Bereksplorasi, 

Berekspresi, Bereksperimen Dengan Memanfaatkan Aneka Sumber Yang Hasilnya 

Dimanfaatkan Oleh Institusi 

7 Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan 

pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan 

oleh program studi dan institusi di dalam dan luar negeri secara berkesinambungan 

6 Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan 

pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan 

oleh program studi dan institusi lain di dalam dan luar negeri 

5 Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan 

pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan 

oleh program studi dan institusi lain di dalam negeri. 

4 Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan 

pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran serta hasilnya dimanfaatkan 

oleh program studi. 
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3 Terdapat unit yang mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan system 

serta mutu pembelajaran, tetapi hasilnya belum dimanfaatkan oleh program studi sendiri. 

2 Terdapat rencana pengembangan unit yang melakukan pengkajian maupun pengembangan 

sistem dan mutu pembelajaran yang terdokumentasi 

1 Tidak terdapat unit pengkajian dan tidak melakukan pengkajian maupun pengembangan 

sistem dan mutu pembelajaran 

B. Kejelasan Sistem Pengendalian Mutu Pembelajaran Yang Diterapkan Institusi Termasuk 

Proses Monitoring, Evaluasi, Dan Pemanfaatannya 

7 Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada 

pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, syarat kelulusan, dan pemanfaatan beragam 

sumber belajar, yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor,dan dievaluasi secara formatif 

dan sumatif secara berkala, serta pemanfaatannya bagi peningkatan mutu pembelajaran. 

6 Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada 

pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, syarat kelulusan, dan memanfaatkan 

beragam sumber belajar,yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor, dan dievaluasi 

secara formatif, namun belum dimanfaatkan bagi peningkatan mutu pembelajaran. 

5 Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada 

pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan beragam sumber belajar, dan 

syarat kelulusan, monitoring dilaksanakan secara konsisten tetapi belum dievaluasi, serta 

belum dimanfaatkan bagi peningkatan mutu pembelajaran. 

4 Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada 

pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan beragam sumber belajar, dan 

syarat kelulusan, namun monitoring dan evaluasinya belum dilaksanakan secara konsisten, 

serta belum dimanfaatkan bagi peningkatan mutu pembelajaran 

3 Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada 

pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan beragam sumber belajar dan 

syarat kelulusan, namun monitoring dan evaluasinya belum dilaksanakan 

2 Terdapat rencana pengembangan sistem yang menjamin terselenggaranya mutu 

pembelajaran berpusat kepada pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan 

beragam sumber belajar, dan syarat kelulusan 

1 Tidak terdapat sistem pengendalian mutu pembelajaran yang menjamin mutu 

penyelenggaraan proses pembelajaran 

C. Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan 

Tri Dharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan 

pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi unit di bawahnya yang menjamin 

terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses 

pembelajaran 

7 Terdapat pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan pengintegrasian 

hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta 

dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan terus-menerus. 

6 Terdapat pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan pengintegrasian 

hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta 

dilaksanakan secara konsisten 

5 Terdapat pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan pengintegrasian 

hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, namun 

pelaksanaannya belum secara konsisten 
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4 Terdapat pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan pengintegrasian 

hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, namun 

belum dilaksanakan 

3 Terdapat pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan pengintegrasian 

hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran tetapi 

belum lengkap 

2 Terdapat rencana penyusunan pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses 

pembelajaran 

1 Tidak terdapat pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses 

pembelajaran. 

D. Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran 

serta pengembangan karakter mahasiswa 

7 Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran 

serta pengembangan karakter mahasiswa yang diimplementasikan pada program studi 

dengan evaluasi secara berkala 

6 Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran 

serta pengembangan karakter mahasiswa yang diimplementasikan pada program studi 

dengan evaluasi tetapi belum dilakukan secara berkala. 

5 Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran 

serta pengembangan karakter mahasiswa yang diimplementasikan pada program studi tetapi 

belum dievaluasi. 

4 Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran 

serta pengembangan karakter mahasiswa tetapi belum diimplementasikan pada program 

studi. 

3 Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran 

serta pengembangan karakter mahasiswa program studi tetapi belum dilengkapi denga 

nrancangan implementasinya 

2 Terdapat rencana penyusunan kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan 

strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa. 

1 Belum terdapat penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta 

pengembangan karakter mahasiswa 

E. Persentase penerapan metode pembelajaran yang mempergunakan pendekatan Student-

Centered Learning dari seluruh program studi. 

7 85-100% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan pendekatan 

Student Centered Learning 

6 70-84% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan pendekatan 

Student Centered Learning 

5 50-69% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan pendekatan 

Student Centered Learning 

4 30-49% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan pendekatan 

Student Centered Learning 

3 10-29% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan pendekatan 

Student Centered Learning 
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2 < 10% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan pendekatan 

Student Centered Learning 

1 Tidak terdapat metode pembelajaran yang secara khusus dikembangkan untuk meningkatkan 

kompetensi mahasiswa 

F. Peran serta tenaga ahli / pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara 

tamu dari luar perguruan tinggi sendiri untuk peningkatan mutu pembelajaran 

7 Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajara nbaik 

di dalam maupun luar negeri secara terprogram setiap tahun. 

6 Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik 

dari dalam maupun luar negeri tetapi belum terprogram setiap tahun 

5 Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik 

dari dalam maupun luar negeri dalam 2 tahun terakhir 

4 Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik 

dari dalam maupun luar negeri dalam 3 tahun terakhir 

3 Rencana peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan 

pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri yang terdokumentasi. 

2 Rencana peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan 

pembelajaran dari dalam negeri yang terdokumentasi 

1 Belum pernah melibatkan tenaga ahli/pakar baik dari dalam maupun luar negeri. 

G. Pelaksanaan perkuliahan teori untuk mengembangkan kompetensi professional 

7 erkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri yang 

terjadwal 

6 Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka, tugas terstruktur yang terjadwal, dan tugas 

mandiri tidak terjadwal 

5 Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka terjadwal, tugas terstruktur,dan tugas 

mandiri tidak terjadwal. 

4 Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka terjadwal, tugas terstruktur tidak terjadwal, 

dan tanpa tugas mandiri 

3 Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka terjadwal dan tugas mandiri tidak terjadwal, 

dan tanpa tugas terstruktur 

2 Perkuliahan dilakukan hanya dalam bentuk tatap muka yang terjadwal 

1 Perkuliahan dilakukan hanya dalam bentuk tatap muka tidak terjadwal 

H. Pelaksanaan perkuliahan untuk mata kuliah yang memerlukan praktikum 

7 Perkuliahan praktek dilakukan di laboratorium/bengkel/studio dengan bimbingan dosen. 

6 Perkuliahan praktek dilakukan di laboratorium/bengkel/studio dengan bimbingan dosen 

5 Perkuliahan praktek dilakukan di laboratorium/bengkel/studio dengan bimbingan 

asisten/laboran/teknisi dengan refleksi. 

4 Perkuliahan praktek dilakukan di laboratorium/bengkel/studio dengan bimbingan 

asisten/laboran/teknisi tanpa refleksi 

3 Perkuliahan praktek dilakukan di laboratorium/bengkel/studio tanpa bimbingan 

2 Perkuliahan praktek dilakukan tidak di laboratorium/bengkel/studio 



PANDUAN EVALUASI  KURIKULUM PNL - 2020 21 

 

1 Perkuliahan praktek tidak dilakukan 

I. Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran 

7 ICT digunakan dalam bentuk: (1) e-learning, (2) sumber belajar, (3) media pembelajaran 

yang dibuat sendiri, (4) media pembelajaran yang di unduh, (5) media komunikasi interaktif 

antara dosen dan mahasiswa, (6) penyelesaian tugas 

6 Ada lima diantara enam pemanfaatan ICT diatas 

5 Ada empat diantara enam pemanfaatan ICT diatas 

4 Ada tiga diantara enam pemanfaatan ICT diatas 

3 Ada dua diantara enam pemanfaatan ICT diatas 

2 Ada satu diantara enam pemanfaatan ICT diatas 

1 Tidak ada pemanfaatan ICT diatas 

J. Review sejawat terhadap setiap materi dan proses perkuliahan 

7 Dilakukan review terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara berkala 

setiap semester 

6 Dilakukan review terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara berkala 

setiap tahun 

5 Dilakukan review terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara berkala 

setiap dua tahun 

4 Dilakukan review terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara 

berkalasetiap tiga tahun 

3 Dilakukan review terhadap materidan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara berkala 

lebih dari empat tahun 

2 Dilakukan review terhadap materidan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara berkala 

lebih dari lima tahun 

1 Tidak dilakukan review terhadap materidan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara 

berkala 

K. Penggunaan perangkat pembelajaran 

7 91%-100% dosen menggunakan RPS/bahan ajar/media yang relevan. 

6 81%-90% dosen menggunakan RPS/bahan ajar/media yang relevan 

5 71%-80% dosen menggunakan RPS/bahan ajar/media yang relevan 

4 61%-70% dosen menggunakan RPS/bahan ajar/media yang relevan 

3 51%-60% dosen menggunakan RPS/bahan ajar/media yang relevan 

2 41%-50% dosen menggunakan RPS/bahan ajar/media yang relevan 

1 Kurang dari 40% dosen menggunakan RPS/bahan ajar/media yang relevan 
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Data yang telah dianalisis selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan range berikut ini. 

Tabel 2.3 Range Interval Penilaian Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Politeknik 

Negeri Lhokseumawe 

Range Nilai Konversi Angka Mutu Kualifikasi 

≥ 2.00 Perbaikan menyeluruh dan mendesak 

2.01 – 3.00 Perbaikan Mayor 

3.01 – 4.00 Perbaikan Minor 

4.01 – 5.00 Cukup 

5.01 – 6.00 Baik 

6.01 – 7.00 Sangat Baik 

3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Dosen oleh GJM 

IDENTITAS DOSEN 

Nama Dosen yang Dinilai : ……………………………………………………... 

Nomor Induk Dosen Nasional 

(NIDN) 

: ……………………………………………………... 

Mata Kuliah : ……………………………………………………... 

Petunjuk : 

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara 

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) 

pada kolom skor.  

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah  

2 = tidak baik/rendah/jarang  

3 = biasa/cukup/kadang-kadang  

4 = baik/tinggi/sering 

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu 

 

No Standar Indikator 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Isi pembelajaran Tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran mengacu pada 

deskripsi capaian pembelajaran lulusan 

dari KKNI 

     

Materi pembelajaran dituangkan dalam 

bahan kajian dalam bentuk bahan ajar 

     

Materi kuliah disusun oleh kelompok 

dosen dalam satu bidang ilmu, dengan 

memperhatikan perkembangan 

IPTEKS. 
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2 Proses Kegiatan 

Pembelajaran 

Memenuhi karakteristik proses 

pembelajaran yang bersifat:interaktif, 

holistic, integrative,saintifik, konteks-

tual, tematik, efektif,kolaboratif dan 

berpusat pada mahasiswa 

     

Memiliki perencanaan proses 

pembelajaran (RPS) 

     

RPS senantiasa ditinjau serta 

disesuaikan secara berkala dengan 

perkembangan IPTEKS 

     

Rencana pembelajaran memuat: 

 nama program studi, nama dan kode 

mata kuliah,semester, sks, nama 

dosen pengampu; 

 capaian pembelajaran lulusan yang 

dibebankan pada mata kuliah; 

 kemampuan akhir yang 

direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran untuk memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan; 

     

Bahan kajian yang terkait dengan 

kemampuan yang akan dicapai; 

 metode pembelajaran; 

 alokasi waktu; 

 deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan oleh mahasiswa selama 

satu semester; 

 kriteria, indikator, dan bobot 

penilaian; 

 daftar referensi yang digunakan. 

     

Proses pembelajaran dilaksanakan 

sesuai rencana pembelajaran 

     

Alokasi waktu pembelajaran sesuai 

dengan bobot sks mata kuliah 

(termasuk seminar, praktikum, praktik 

studio, praktik bengkel, praktik 

lapangan, penelitian,pengabdian 

kepada masyarakat, dan/atau bentuk 

pembelajaran lain yang setara) 

     

Jumlah tatap muka telah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku yaitu minimal 

16 pertemuan (termasuk di dalamnya 

UTS dan UAS) 

     

3 Proses Penilaian 

Pembelajaran 

Penilaian memenuhi prinsip edukatif, 

prinsip otentik, prinsip objektif, 

prinsip akuntabel, dan prinsip 

transparan 

     

  Hasil akhir penilaian sudah merupakan 

integrasi antara berbagai teknik dan 

instrument penilaian yang digunakan 
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  Menyusun, menyampaikan, 

menyepakati tahap, teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian 

antara penilai dan yang dinilai sesuai 

dengan rencana pembelajaran 

     

  Melaksanakan proses penilaian sesuai 

dengan tahap, teknik,instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian 

yang memuat prinsip penilaian 

     

  Memberikan umpan balik dan 

kesempatan untuk mempertanyakan 

hasil penilaian kepada mahasiswa 

     

  Mendokumentasikan penilaian proses 

dan hasil belajar mahasiswa secara 

akuntabel dan transparan 

     

  Pelaksanaan penilaian dilakukan 

sesuai denganrencana pembelajaran 

yang dapat dilakukan 

     

  Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu 

sesuai jadwal yang ditetapkan 

     

  Hasil penilaian diumumkan kepada 

mahasiswa setelah satu tahap 

pembelajaran sesuai dengan rencana 

pembelajaran 

     

4. Instrumen tambahan 

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum  

(Asesor Internal) 

-  Identitas kurikulum 

Nama kurikulum : .................................................................................. 

Periode kurikulum : .................................................................................. 

Program studi : ..................................................................................  

Jurusan : .................................................................................. 

Nama Kaprodi : .................................................................................. 

-  Identitas dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

Nama Asesor Internal  :  .................................................................................. 

Tanggal pelaksanaan   :  .................................................................................. 

Waktu pelaksanaan    :  .................................................................................. 

Tempat pelaksanaan   :  .................................................................................. 
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-  Instrumen (Asesor Internal) 

No Aspek Monitoring dan Evaluasi 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Struktur Kurikulum 

1 Struktur kurikulum memiliki 

Identitas program studi yang jelas 

dan lengkap 

          

2 Struktur kurikulum memiliki visi, 

misi, dan tujuan yang jelas. 

          

3 Struktur Kurikulum mencerminkan 

visi dan misi dari PNL yang jelas 

dan bisa di tunjukkan melalui 

matakuliah penciri PNL 

          

4 Struktur Kurikulum mencerminkan 

visi dan misi dari jurusan yang 

jelas dan bisa di tunjukkan melalui 

mata kuliah penciri jurusan 

          

5 Struktur Kurikulum mencerminkan 

visi dan misi dari program studi 

yang jelas dan bisa di tunjukkan 

melalui mata kuliah penciri 

program studi 

          

6 Struktur kurikulum memiliki profil 

lulusan yang jelas. 

          

7 Struktur kurikulum memiliki 

capaian pembelajaran program 

studi (program outcome) yang 

jelas. 

          

8 Struktur kurikulum memiliki 

capaian pembelajaran mata kuliah 

(program learning outcome) yang 

jelas 

          

9 Struktur kurikulum memiliki 

bahan kajian yang jelas dan 

tersedia dokumennya. 

          

10 Struktur kurikulum memiliki peta 

kurikulum dalam bentuk bagan 

(bagan keterkaitan prasyarat antar 

mata kuliah). 

          

11 Semua mata kuliah dalam 

kurikulum saling terintegrasi 

          

12 Struktur kurikulum memiliki 

distribusi dan matrik mata kuliah. 

          

13 Struktur kurikulum memiliki 

deskripsi mata kuliah yang jelas 

(menunjukkan jenis mata kuliah: 

(wajib/pilihan), penciri (PNL / 
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jurusan / program studi), 

menyebutkan tujuan, bahan kajian, 

proses perkuliahan, dan menye-

butkan sistem penilaian hasil 

belajar. 

14 Struktur kurikulum memiliki data 

analisis cara penentuan sks mata 

kuliah 

          

15 Struktur Kurikulum memiliki 

beban sks total untuk program 

sarjana terapan (144-150 sks); 

program Diploma III (108 – 120 

sks);  

          

16 Struktur Kurikulum memiliki mata 

kuliah penciri PNL, jurusan, dan 

program studi 

          

17 Struktur Kurikulum menyiratkan 

proses pembelajaran seumur hidup 

          

18 Capaian Pembelajaran/ kompen-

tensi lulusan dirumuskan secara 

jelas dan diterjemahkan dalam 

kurikulum 

          

19 Capaian pembelajaran memuat 

aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

          

20 Capaian Pembelajaran mencakup 

keterampilan umum, kemampuan 

khusus serta pengetahuan 

          

21 Capaian Pembelajaran jelas, men-

cerminkan persyaratan stakehol 

ders 

          

22 Struktur Kurikulum menunjukkan 

keseimbangan yang baik antara 

keterampilan umum, khusus dan 

pengetahuan 

          

23 Mata kuliah memberikan 

kontribusi yang jelas terhadap 

capaian pembelajaran 

          

24 Struktur Kurikulum menunjukkan 

keluasan dan kedalaman mata 

kuliah 

          

25 Struktur Kurikulum menunjukkan 

mata kuliah dasar, mata kuliah 

menengah, program khusus dan 

mata kuliah tugas akhir (skripsi) 

          

26 Isi kurikulum diperbaharui sesuai 

peraturan, sesuai dengan 

kesepakatan asosiasi keilmuan / 

profesi dan kebutuhan stakeholder 
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Penggunaan Strategi pembelajaran 

27 Kurikulum Program studi 

mensiratkan dimilikinya strategi 

pengajaran dan pembelajaran yang 

jelas 

          

28 Penggunaan Strategi pengajaran 

dan pembelajaran yang tersirat 

dalam kurikulum memungkinkan 

mahasiswa untuk mengolah dan 

menggunakan pengetahuan 

akademis 

          

29 Kurikulum mensiratkan diguna-

kannya Strategi pengajaran dan 

pembelajaran Student Active 

Learning 

          

Penggunaan Kriteria penilaian 

30 Penilaian mahasiswa mengguna-

kan berbagai metode (diagnostik, 

formatif, sumatif) 

          

31 Penilaian mahasiswa meliputi 

kemajuan dan ujian akhir 

          

32 Penilaian mahasiswa 

mencerminkan capaian 

pembelajaran yang diharapkan 

dalam isi kurikulum 

          

33 Kriteria penilaian eksplisit, mudah 

dipahami dan disosialisasikan 

(akuntabilitas asessmen) 

          

34 Standar yang diterapkan dalam 

penilaian dijelaskan eksplisit dan 

konsiste 

          

Pengembangan kurikulum 

35 Pengembangan kurikulum 

melibatkan semua dosen 

          

36 Pengembangan kurikulum 

melibatkan alumni 

          

37 Pengembangan kurikulum melibat-

kan pengguna lulusan/alumni 

          

38 Pengembangan kurikulum melibat-

kan pimpinan jurusan 

          

39 Pengembangan kurikulum melibat-

kan pimpinan PNL 

          

40 Pengembangan kurikulum melibat-

kan konsorsium bidang ilmu / 

asosiasi profesi 
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41 Kurikulum dievaluasi secara ber-

kala sesuai kebutuhan (sekurang-

kurangnya 5 tahun sekali) 

          

42 Umpan balik dari stakeholders di-

gunakan untuk perbaikan 

kurikulum 

          

43 Umpan balik terstruktur dari 

pengguna alumni digunakan untuk 

perbaikan kurikulum 

          

44 Umpan balik terstruktur dari 

mahasiswa digunakan untuk 

perbaikan kurikulum 

          

45 Umpan balik terstruktur dari 

alumni digunakan untuk perbaikan 

kurikulum 

          

46 Umpan balik terstruktur dari dosen 

digunakan untuk perbaikan 

kurikulum 

          

47 Umpan balik terstruktur dari 

tenaga pendidikan digunakan 

untuk perbaikan kurikulum 

          

48 Melakukan sosialisasi atau uji 

publik kurikulum yang dikembang 

kan 
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Instrumen  

Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum  

(Self-Assessment) 
 

-  Identitas kurikulum 

Nama kurikulum : .................................................................................. 

Periode kurikulum : .................................................................................. 

Program studi : ..................................................................................  

Jurusan : .................................................................................. 

Nama Kaprodi : .................................................................................. 

-  Identitas dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

Nama Asesor Internal  :  .................................................................................. 

Tanggal pelaksanaan   :  .................................................................................. 

Waktu pelaksanaan    :  .................................................................................. 

Tempat pelaksanaan   :  .................................................................................. 

-  Instrumen  

No Aspek Monitoring dan Evaluasi 
Status 

Ya Tidak 

Struktur Kurikulum 

1 Struktur kurikulum memiliki Identitas program studi yang jelas dan 

lengkap 

  

2 Struktur kurikulum memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas   

3 Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari PNL yang jelas 

dan bisa di tunjukkan melalui mata kuliah penciri PNL 

  

4 Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari jurusan yang 

jelas dan bisa di tunjukkan melalui mata kuliah penciri jurusan 

  

5 Struktur Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari program studi 

yang jelas dan bisa di tunjukkan melalui mata kuliah penciri program 

studi. 

  

6 Struktur kurikulum memiliki profil lulusan yang jelas.   

7 Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran program studi 

(program outcome) yang jelas 

  

8 Struktur kurikulum memiliki capaian pembelajaran mata kuliah 

(program learning outcome) yang jelas. 

  

9 Struktur kurikulum memiliki bahan kajian yang jelas dan tersedia 

dokumennya 

  

10 Struktur kurikulum memiliki peta kurikulum dalam bentuk bagan 

(bagan keterkaitan prasyarat antar mata kuliah) 

  

11 Semua mata kuliah dalam kurikulum saling terintegrasi   

12 Struktur kurikulum memiliki distribusi dan matrik mata kuliah   
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13 Struktur kurikulum memiliki deskripsi mata kuliah yang jelas 

(menunjukkan jenis matakuliah: (wajib / pilihan), penciri (PNL / 

jurusan / program studi), menyebutkan tujuan, bahan kajian, proses 

perkuliahan, dan menyebutkan sistem penilaian hasil belajar 

  

14 Struktur kurikulum memiliki data analisis cara penentuan sks mata 

kuliah 

  

15 Struktur Kurikulum memiliki beban sks total untuk program sarjana 

terapan (144-150 sks); program Diploma III (108 – 120 sks)  

  

16 Struktur Kurikulum memiliki mata kuliah penciri PNL, jurusan, dan 

program studi 

  

17 Struktur Kurikulum menyiratkan proses pembelajaran seumur hidup   

18 Capaian Pembelajaran/ kompentensi lulusan dirumuskan secara jelas 

dan diterjemahkan dalam kurikulum 

  

19 Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

  

20 Capaian Pembelajaran mencakup keterampilan umum, kemampuan 

khusus serta pengetahuan 

  

21 Capaian Pembelajaran jelas, mencerminkan persyaratan stakeholders   

22 Struktur Kurikulum menunjukkan keseimbangan yang baik antara 

keterampilan umum, khusus dan pengetahuan 

  

23 Mata kuliah memberikan kontribusi yang jelas terhadap capaian 

pembelajaran 

  

24 Struktur Kurikulum menunjukkan keluasan dan kedalaman mata 

kuliah 

  

25 Struktur Kurikulum menunjukkan mata kuliah dasar, mata kuliah 

menengah, program khusus dan mata kuliah tugas akhir dan skripsi. 

  

26 Isi kurikulum diperbaharui sesuai peraturan, sesuai dengan 

kesepakatan asosiasi keilmuan/profesi dan kebutuhan stakeholder 

  

Penggunaan Strategi pembelajaran 

27 Kurikulum Program studi mensiratkandimilikinya strategi pengajaran 

dan pembelajaran yang jelas 

  

28 Penggunaan Strategi pengajaran dan pembelajaran yang tersirat 

dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk mengolah dan 

menggunakan pengetahuan akademis 

  

29 Penilaian mahasiswa menggunakan berbagai metode (diagnostic, 

formatif, sumatif) 

  

Penggunaan Kriteria penilaian 

30 Penilaian mahasiswa menggunakan berbagai metode (diagnostic, 

formatif, sumatif) 

  

31 Penilaian mahasiswa meliputi kemajuan dan ujian akhir   

32 Penilaian mahasiswa mencerminkan capaian pembelajaran yang 

diharapkan dalam isi kurikulum 
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33 Kriteria penilaian eksplisit, mudah dipahami dan disosialisasikan 

(akuntabilitas asessmen) 

  

34 Standar yang diterapkan dalam penilaian dijelaskan eksplisit dan 

konsisten 

  

Pengembangan kurikulum 

35 Pengembangan kurikulum melibatkan semua dosen   

36 Pengembangan kurikulum melibatkan alumni   

37 Pengembangan kurikulum melibatkan pengguna lulusan/alumni   

38 Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan jurusan   

39 Pengembangan kurikulum melibatkan pimpinan PNL   

40 Pengembangan kurikulum melibatkan konsorsium bidang ilmu / 

asosiasi profesi 

  

41 Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan (sekurang-

kurangnya 5 tahun sekali) 

  

42 Umpan balik dari stakeholders digunakan untuk perbaikan kurikulum   

43 Umpan balik terstruktur dari pengguna alumni digunakan untuk 

perbaikan kurikulum 

  

44 Umpan balik terstruktur dari mahasiswa digunakan untuk perbaikan 

kurikulum 

  

45 Umpan balik terstruktur dari alumni digunakan untuk perbaikan 

kurikulum 

  

46 Umpan balik terstruktur dari dosen digunakan untuk perbaikan 

kurikulum 

  

47 Umpan balik terstruktur dari tenaga pendidikan digunakan untuk 

perbaikan kurikulum 

  

48 Melakukan sosialisasi atau uji publik kurikulum yang dikembangkan   

 

 

Buketrata,   . …………………….., 2020 

 

 

…………………………………………… 

NIP. ………………………………………. 
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PENUTUP 

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan jiwa, kesungguhan dan tanggungjawab para 

pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional dan melahirkan lulusan yang 

bermutu. Kurikulum merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan yang dituang dalam 

capaian pembelajaran. Selain tuntutan kurikulum yang harus diperbaharui dan dikembangkan 

sesuai dengan perkembangan zaman, pelaksanaan kurikulum tersebut harus senantiasa 

dievaluasi secara terukur melalui monitoring dan evaluasi. Buku panduan ini disusun sebagai 

panduan praktis untuk melakukan evaluasi secara tepat dan berkala guna mewujudkan output 

pendidikan secara optimal.   

 

 


