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STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup 
 
Standar  Isi  Pembelajaran  adalah  standar  tentang  kurikulum  yang  diberlakukan oleh  

suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan 

kompetensi sehingga standar  isi Pembelajaran sangat  erat  terkait  dengan standar-standar  

lain seperti Standar  Proses  Pembelajaran,  Standar  Kompetensi  Lulusan,  Standar  

Penilaian,  dan  lain- lain. 

 

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 

ayat  (1)  tentang  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.  

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa 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. 

 

Standar  Isi  merupakan  Standar  wajib  berdasarkan  PP  No.  19/2005  Tentang  Standar 

Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan 

Standar Isi adalah Peraturan Menristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 8 – 9 tentang standar 

isi pembelajaran Secara  umum, Standar  Isi  mencakup kedalaman dan keluasaan materi 

pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 

   

 

B. Landasan Ideal 

 
Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan Unigoro harus mengacu pada 

tujuan  Unigoro  yang  telah  dirumuskan  dan  ditetapkan  (dicakup  pada  Standar  Identitas), 

dengan  memperhatikan  keunggulan  akademik  dan  Pola  Ilmiah  Pokok.  Oleh  karena  itu, 

penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari 

tingkat universitas hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan 

kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah. Kriteria   Standar   Isi   Unigoro   harus   

melebihi   kriteria   yang   ditetapkan   Standar   Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi 

program studi di lingkungan Unigoro harus menunjukkan dan memiliki : 

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi; 

2. Peta kurikulum; 

3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum; 

4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan 

petakurikulum; 

5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang 

diajarkan; 

6. Mekanisme   yang   efektif   untuk   menjamin   relevansi   kurikulum; Fleksibilitas 

matakuliah pilihan; 

7. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas; 

8. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan 

praktikum. 
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C. Standar dan Indikator 
 

No Standar Indikator 

1 Program studi memiliki dokumen 

kurikulum yang dimutahirkan secara 

periodik dan beriorientasi ke depan 

sesuai dengan visi, misi, tujuan dan 

sasaran program studi 

1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi 

lulusan yang dinyatakan dalam rumusan 

capaian pembelajaran lulusan,  serta  

berorientasi  ke  depan  sesuai dengan   

visi,   misi,   tujuan   dan   sasaran program 

studi. 

2. Kurikulum     mencantumkan     matriks/peta 

kurikulum (capaian pembelajaran lulusan 

versus mata kuliah) 

3. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) 

dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang selalu 

dimutahirkan. 

4. Program studi melakukan peninjauan 

kurikulum  minimal  4  tahun  sekali  dengan 

melibatkan/ mempertimbangkan masukan 

dari   pemangku  kepentingan internal   dan 

eksternal, serta dimutahirkan dengan 

perkembangan  keilmuan  dan  teknologi  di 

bidangnya. 

2 Program studi menentukan dosen 

pembimbing akademik bagi setiap 

mahasiswa dan melakukan proses 

pengendalian pembimbingan 

akademik mahasiswa setiap semester 

1. Program studi memiliki mekanisme 

pembentukan dosen pembimbing akademik 

dan monitoring proses pembimbingan. 

2. Jumlah total bimbingan mahasiswa program   

sarjana per dosen pembimbing maksimal 20 

orang 

3. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per 

dosen pembimbing akademik minimal 4 kali 

per semester 
3 Program studi menentukan dosen 

pembimbing tugas akhir bagi setiap 

mahasiswa dan melakukan proses 

pengendalian penyelesaian tugas 

akhir mahasiswa 

1. Program studi memiliki mekanisme 

pembentukan   dosen   pembimbing   tugas 

akhir dan pengendalian penyelesaian tugas 

akhir. 

2. Seluruh   dosen   pembimbing   tugas   akhir 

program studi S1 berpendidikan minimal S2 

dan sesuai dengan bidang keahliannya. 

3. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing 

tugas akhir maksimal 6 orang per angkatan. 

4. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan  

selama  penyelesaian  tugas akhir minimal 

8 kali. 

5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir 

mahasiswa maksimal 6 bulan. 
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4 Program  studi  menerapkan kebijakan 

dan      memiliki      program      

tentang peningkatan  suasana  

akademik  yang baik 

1. Program studi memiliki program 

peningkatan    suasana    akademik    dalam 

rencana operasional. 

2. Program studi  menyelenggarakan  kegiatan 

yang dapat mendorong ke arah peningkatan   

suasana akademik (seperti seminar, 

simposium, lokakarya, atau bedah buku) 

minimal  sekali dalam setahun. 

 

 


