PROSEDUR SOP EVALUASI KURIKULUM

1. Tujuan Prosedur
Untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan materi pembelajaran

2. Indikator kerja
1.

Semua mata kuliah dapat terlaksana 14 kali tatap muka

2.

Semua mata kuliah sesuai dengan GBPP, RPP, dan RT yang telah disusun.

3.

Semua mata kuliah disajikan menggunakan peralatan yang memadai.

3. Penanggung Jawab
1.

Wakil Dekan I

4. Prosedur
1.

Fakultas menyatakan perlunya dilakukan evaluasi kurikulum yang harus dilakukan oleh
Program Studi

2.

Fakultas membentuk tim evaluasi kurikulum, terdiri dari Wakil Dekan I, Ketua program
Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen Senior, Wakil stakeholder

3.

Jurusan dan Fakultas mengadakan rapat penyusunan agenda evaluasi kurikulum, berisi
program kegiatan evaluasi, daftar stakeholder yang akan diundang, dan jadual pertemuan

4.

Program Studi mengundang stakeholder, dosen mata kuliah, masyarakat pengguna
lulusan, untuk memberikan masukan

5.

Tim kurikulum merumuskan masukan-masukan dari stakeholder sebagai bahan
pertimbangan dalam evaluasi

6.

Hasil evaluasi yang dinyatakan layak disahkan oleh Senat Fakultas untuk diusulkan oleh
Dekan kepada Rektor

7.

Hasil evaluasi yang dinyatakan layak dengan penyempurnaan akan disempurnakan oleh
tim kurikulum dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, untuk disahkan oleh Senat
Fakultas, dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor. Penyempurnaan dilakukan dengan
cara perbaikan, perubahan, penghapusan satu atau beberapa mata kuliah

8.

Hasil evaluasi yang dinyatakan tidak layak akan dilakukan penghapusan dan perubahan
dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) tahun.

9.

Kurikulum yang telah disahkan oleh Rektor dilaksanakan sebagai Kurikulum
Operasional.

5. Definisi Istilah
Evaluasi Kurikulum adalah kegiatan peninjauan kurikulum yang berlaku melalui kajian
internal dan eksternal untuk digunakan sebagai dasar dalam merubah dan mengganti kurikulum
termasuk di dalamnya merubah/mengganti mata kuliah dan menambah/mengurangi jumlah sks.
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6. Luas lingkup prosedur dan penggunaannya
1. Prosedur ini mencakup kegiatan perkuliahan pada Program Studi Teknik Perminyakan,
Geologi dan Pertambangan – Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi
2. Prosedur ini melampirkan :
Diagram alir proses kegiatan/flow chart sesuai prosedur penyusunan RPP/RKPPS,
formulir/borang yang terkait dengan proses kegiatan.

7. Dokumen Terkait
-

8. Catatan
1. Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, minimal
setiap 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun sekali
2. Evaluasi kurikulum wajib mempertimbangkan :
a. Kesesuaian kurikulum dengan peraturan yang berlaku
b. Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat
c. Kesesuaian kurikulum dengan sumber daya manusia yang tersedia
d. Kesesuaian kurikulum dengan kemampuan finansial lembaga
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11. Diagram Alir:
Pada halaman berikutnya
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No

0.

Kegiatan

Mulai

Unit
Fakultas

Program Studi

Keterangan
Tim Kurikulum

Waktu

Rektor

Mulai

Fakultas menyatakan
perlunya dilakukan
1.

evaluasi kurikulum yang

1

harus dilakukan oleh
Program Studi

2.

Fakultas membentuk tim
evaluasi kurikulum

2

Program Studi dan
Fakultas mengadakan
rapat penyusunan agenda
evaluasi kurikulum dengan
3.

mengundang stakeholder,

3

dosen mata kuliah,
masyarakat pengguna
lulusan, untuk memberikan
masukan
Tim kurikulum
merumuskan masukan5.

4

masukan dari stakeholder
sebagai bahan
pertimbangan dalam
evaluasi
Hasil evaluasi yang
dinyatakan layak dengan
penyempurnaan akan

6.

Y

disempurnakan oleh tim

1 Tahun

5

kurikulum untuk disahkan
oleh Senat Fakultas, dan
diusulkan oleh Dekan

T

kepada Rektor
Hasil evaluasi yang
dinyatakan tidak layak
7.

6

akan dilakukan
penghapusan dan
perubahan
Kurikulum yang telah
disahkan oleh Rektor

8.

dilaksanakan sebagai

7

2 Tahun

Kurikulum Operasional.

9.

Selesai

Selesai
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