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1. TUJUAN 

Penyusunan kurikulum bertujuan untuk memberikan prosedur baku dalam kegiatan 

pelaksanaan Lokakarya penyusunan atau pengembangan Kurikulum, sebagai salah satu 

upaya untuk mencapai visi dan misi program studi serta profil lulusan yang diinginkan.MP 

penyusunan Kurikulum sebagai wahana evaluasi pelaksanaan kurikulum yang sudah 

dilaksanakan, serta sebagai wahana untuk merumuskan kembali: visi, misi dan profil lulusan 

yang diinginkan sejalan dengan perkembangan iptek, kebutuhan pasar dan dinamikanya. 

 

2. PENGERTIAN  

a. 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. 

b. Ketua Program Studi adalah dosen FK yang diberi tugas tambahan untuk mengelola Program 

Studi berdasarkan SK Rektor Undip. 

c. Pembantu Dekan I adalah pimpinan Fakultas yang bertugas membantu Dekan dalam bidang 

akademik. 

d. Panitia Pengarah adalah panitia yang dibentuk oleh pimpinan fakultas dan dipimpin oleh 

Dekan untuk memberikan arahan kepada panitia pelaksana lokakarya. 

e. Panitia pelaksana adalah panitia yang dibentuk berdasarkan SK Rektor untuk 

menyelenggarakan lokakarya pengembangan kurikulum, bertanggung jawab kepada Dekan. 
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f. Tim Kerja Kurikulum PS adalah tim yang terdiri dari dosen-dosen dari PS, yang memiliki 

pengetahuan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum untuk mengkaji dan 

mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan 

pasar kerja dan kompetensi lulusan. 

g. Tim Perumus adalah tim yang dibentuk untuk merumuskan hasil akhir dari kegiatan 

lokakarya pengembangan kurikulum, terdiri dari untuk pimpinan jurusan dan PS serta dosen-

dosen yang mempunyai pengetahuan tentang penyusunan kurikulum dan pengembangan 

kurikulum. 

 

3. RUANG LINGKUP: 

Ruang lingkup MP Lokakarya pengembanganKurikulum, meliputi: 

a. Persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan 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 pelaksanaan implementasi kurikulum baru;   

e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam pelaksanaan implementasi kurikulum 

baru. 
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Panitia 

Pengarah

Panitia 

Pelaksana

Tim Kerja 

Kurikulum
Ka PS

Panitia 

Pelaksana
PD I

Tim 

Perumus

Waktu 

(hari)
Luaran

1

Pembantu Dekan I membentuk Panitia Pelaksana 

Pengembangan Kurikulum, terdiri atas organisasi 

Pengarah dan organisasi Pelaksana 

Panitia Pengarah dan 

Panitia Pelaksana 

terbentuk

Susunan panitia lengkap 

disusun dan dimintakan SK 

ke Rektor

2
Panitia pengarah (steering committee) membentuk 

Tim kerja masing-masing Program Studi
1

Tim Kerja Kurikulum 

masing-masing PS

Tim Kerja ditetapkan 

dengan SK Dekan

3
Tim kerja PS berkoordinasi dengan Ka PS untuk 

menyusun agenda pengembangan kurikulum PS
1

agenda kegiatan 

untuk pengembangan 

kurikulum PS

4

Ka PS menyelenggarakan diskusi dan pembahasan 

terkait dengan pengembangan kurikulum PS. 

Diskusi dan pembahasan dipandu oleh Tim Kerja 

Kurikulum

*)
bahan/konsep untuk 

draft kurikulum baru

waktu tergantung pada 

banyaknya pengembangan

5

Tim kerja PS  merumuskan perubahan dan 

pengembangan kurikulum PS untuk untuk 

disampaikan dalam lokakarya pengembangan 

kurikulum PS

*)
draft kurikulum baru 

PS

waktu tergantung pada 

banyaknya pengembangan

6

Panitia pelaksana (organizing committee) 

mempersiapkan agenda, sarana dan prasarana 

pelaksanaan lokakarya.

1

agenda lokakarya 

pengembangan 

kurikulum

pelaksanaan paralel dengan 

kerja Panitia Pengarah/Tim 

Kerja kurikulum PS. 

Tempat, waktu, 

penggandaan bahan, 

kehadiran peserta menjadi 

tanggung jawab panitia 

pelaksana

7

Pelaksanaan lokakarya pengembangan kurikulum. 

Pada akhir lokakarya dibentuk Tim Perumus, yang 

terdiri dari untuk Panitia Pengarah dan Tim Kerja 

PS

3

draft final kurikulum 

baru yang terintegrasi 

dalam satu fakultas

dilaksanakan di luar kota

8

Tim perumus bekerja untuk finalisasi hasil akhir 

konsep pengembangan kurikulum masing-masing 

PS

30

draft final kurikulum 

baru yang terintegrasi 

dalam satu fakultas

dilaksanakan di fakultas

Tim perumus melaporkan hasil rumusan akhir 

tentang kurikulum masing-masing PS kepada 

Panitia Pengarah

1

kurikulum baru yang 

terintegrasi dalam 

satu fakultas

Panitia pengarah menyerahkan hasil lokakarya 

kepada Panitia Pelaksana lokakarya untuk finalisasi 

dan digandakan

1

kurikulum baru yang 

terintegrasi dalam 

satu fakultas

9

Panitia pelaksana melaporkan pelaksanaan kegiatan 

lokakarya pengembangan kurikulum kepada Dekan  

melalui PD I

1

kurikulum baru yang 

terintegrasi dalam 

satu fakultas

dijilid dan digandakans esuai 

kebutuhan

10

PD I berkoordinasi dengan LP2MP untuk 

penyempurnaan kurikulum, terutama terkait dengan 

MK MKDU dan kodifikasi MK

14

kurikulum lengkap 

yang telah 

mempunyai kode MK

11
Dekan membuat surat  kepada Rektor melalui 

LP2MP untuk meminta pengesahak kurikum 
menunggu SK rektor

5. PROSEDUR LOKAKARYA PENGEMBANGAN KURIKULUM

No. Uraian Kegiatan Keterangan

BAKU MUTUPELAKSANA


