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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  
 

 Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk 

menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya 

menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan 

kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan 

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, 

dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil 

lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan 

adanya KKNI rumusan kemampuan’ dinyatakan dalam istilah 

“capaian pembelajaran” (terjemahan dari learning outcomes), dimana 

kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari 

capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang 

digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan 

capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di 

dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai 

kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait 

dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya 

dalam kurikulum pernyataan “kemampuan lulusan” digunakan istilah 

capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka 

kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan 

setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah “learning outcomes”. 

 Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung 

empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan 

kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan 

tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam 

salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian 
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pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan 

khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah 

dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, 

sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus 

dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri 

lulusan prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan 

setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktur Belmawa 

Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk 

akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan ‘capaian 

pembelajaran’ tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi 

dapat dikembangkan. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah 

hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu 

kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1). Secara garis besar 

kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni 

capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi 

pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian 

ketercapaiannya. 

 Kurikulum pendidikan tinggi memiliki makna perubahan dalam 

pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana akademik, dan cara evaluasi 

dalam menunjang tujuan pendidikan tinggi yang dapat digunakan untuk 

menentukan arah pendidikan, sehingga dapat membentuk masyarakat beriklim 

akademi yang berasal dari sebuah interaksi manajerial perguruan tinggi. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

4. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
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6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

10. Keputusan Menteri Kesehatan no. HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang 

perubahan ketiga atas peraturan menteri kesehatan no 

HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana 

Politeknik Kesehatan Kemenkes 

 

C. Tujuan 
 

Pedoman ini disusun dengan tujuan : 

1. Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai 

dengan kompetensinya. 

2. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi 

pembelajaran baik di tingkat Poltekkes Kemenkes Denpasar maupun 

Program Studi Poltekkes Kemenkes Denpasar 

 

D. Ruang Lingkup 
 

 Pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum ini mencakup dasar 

hukum, tujuan, dan mekanisme monitoring dan evaluasi kurikulum. 
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E. Manfaat 
 

1. Manfaat bagi Poltekkes Kemenkes Denpasar, sebagai : 

- Panduan dalam melakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kurikulum 

- Bahan masukan bagi pengelola untuk penyusunan kebijakan di 
Poltekkes Kemenkes Denpasar 

 
2. Manfaat bagi Program Studi (Prodi), sebagai : 

- Panduan dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan 
kurikulum 

- Bahan masukan untuk meningkatkan kinerja Prodi dalam 
proses pembelajaran 

  



5 
 

BAB II 

EVALUASI KURIKULUM 

 

A. Kurikulum Program Studi 

Sebagaimana visi Poltekkes Kemenkes Denpasar yaitu menjadi 

institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu internasional, 

professional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan pariwisata pada tahun 

2030: sedangkan misi Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah :  

(1) meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan yang 

berkualitas internasional berazaskan budaya dan kesehatan pariwisata;  

(2) meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan;  

(3) mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kearifan local;   

(4) meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan di 

luar negeri.  

 

Berdasarkan visi dan misi tersebut telah ditetapkan tujuan pendidikan 

yaitu : 

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu 

2. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional 

3. Menghasilkan tenaga kesehatan yang kompetitif 

4. Menghasilakan tenaga kesehatan yang berbudaya dan bermartabat 

5. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi di 

bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata 

6. Menjalin kerjasama/kemitraan di dalam dan luar negeri 

 

Sesuai dengan tujuannya, serta maknanya dalam penyelenggaraan secara 

integral dan utuh dalam program tridharma perguruan tinggi, evaluasi 

kurikulum harus menyentuh seluruh rangkaian kurikulum yang dirancang 

baik pada program diploma, sarjana terapan, maupun profesi. Poltekkes 

Kemenkes Denpasar telah menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi 
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(KBK) semenjak tahun 2008 namun dengan diberlakukannya KKNI pada 

tahun 2013 dan SN Dikti pada tahun 2015 maka bertanggung jawab 

menyesuaikan dengan kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi (KPT). KPT ini paling lambat harus diterapkan oleh semua 

perguruan tinggi paling lambat tahun 2016. Oleh karenanya perlu disiapkan 

secara jelas tentang mekanisme evaluasi dan pengembangan kurikulum 

yang sedang berjalan di semua jenis dan jenjang pendidikan. Dalam 

pengembangan kurikulum program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes 

Denpasar harus mengacu 

pada: 

1) Kebijakan pengembangan kurikulum menjadi dasar perumusan 

perencanan kurikulum program studi. 

2) Setiap pernyataan dalam standar mutu kurikulum harus dimplementasikan 

di semua program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

3) Capaian standar standar mutu kurikulum di semua program studi harus 

dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. 

 

 

B. Cakupan Evaluasi Kurikulum 

Evaluasi kurikulum meliputi evaluasi berbagai komponen unsur 

pembelajaran yang mendukung kurikulum yang dilaksanakan untuk 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Poltekkes Kemeneks Denpasar 

harus melakukan evaluasi berbagai unsur komponen penting yang lainnya 

yang berpengaruh pada keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Selain dari pada itu, evaluasi kurikulum harus juga 

memperhatikan hal-hal berikut : 

a) Kebutuhan pembangunan bangsa yang harus bertumpu pada kemajuan 

ilmu pengetahuan, teknologi,industri, sosial dan kemanusiaan; 

b) Perubahan paradigma lapangan pekerjaan akibat kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

c) Ratifikasi beberapa perjanjian dan komitmen global  
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Terdapat dua proses yang berpengaruh pada keberhasilan penyelenggaraan 

pendidikan, yaitu proses internal dan proses eksternal. 

 

1.  Faktor proses internal 

Unsur-unsur yang menyatakan keberhasilan pada proses internal antara 

lain 

meliputi: 

a) Angka efisiensi edukasi; 

b) Rata-rata IPK lulusan yang dihasilkan setiap tahun; 

c) Rata-rata lama studi lulusan; 

d) Persentase lulusan tepat waktu; 

e) Rata-rata skor TOEFL lulusan; dan 

f) Gambaran Student Activities Performance System (SAPS) lulusan. 

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

selanjutnya dapat dievaluasi unsur-unsur lain yang mendukung 

penyelengaraan program pendidikan, meliputi unsur-unsur dalam kelompok 

input internal, dan unsur unsure dalam kelompok 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 kurikulum 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; 

c) Kualitas dan ketrampilan tenaga laboran/teknisi/programer dalam 

menyelenggarakan praktek; 

d) Kualitas dukungan sarana dan prasarana laboratorium/bengkel/studio 

serta program yang disusun untuk penggunaannya; 

e) Ketersediaan dan kualitas pustaka; 

f) Kesiapan dan kecukupan infrastruktur pendidikan dan pengajaran; dan 
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g) Perangkat manajemen dan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. 

 

Sementara pada sisi proses internal terdapat unsur-unsur yang sangat 

berpengaruh pada output (prestasi) sistem penyelenggaraan pendidikan dan 

pengajaran, antara lain meliputi : 

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

pembelajaran, set matakuliah, dan RPS); 

b) Proses pembelajaran, yaitu bagaimana kurikulum yang telah dirancang 

diimplementasikan; 

c) Sistem penilaian, yang menggunakan standar penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan; 

d) Suasana pembelajaran yang terciptakan (hubungan/interaksi dalam 

pembelajaran antara dosen dan mahasiswa, antar dosen, dan antar 

mahasiswa); 

e) Penyelenggaraan manajemen dan organisasi pada umumnya, dan 

khususnya untuk pendidikan dan pengajaran; 

f) Program riset khususnya sehubungan dengan kebijakan penyelenggaraan 

pendidikan dan pengajaran; 

g) Suasana akademik di dalam lingkungan kampus; 

h) Pengembangan dan pembinaan staf akademik; dan 

i) Pembangunan dan pengembangan institusi. 

 

2.  Faktor proses eksternal 

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 
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suatu sistem pendidikan (termasuk kurikulum) adalah unsur-unsur pada 

output proses eksternal, yang antara lain meliputi: 

a) Rata-rata waktu tunggu sebagai ukuran daya saing lulusan mendapatkan 

pekerjaan pertama; 

b) Rata-rata gaji lulusan sebagai pengakuan atas kompetensi, prestasi, 

tanggung jawab yang diterima oleh lulusan pada pekerjaan pertama; dan 

c) Kesesuaian pekerjaan sebagai pengakuan kompetensi dlam bidang ilmu 

lulusan. 

 

Terdapat dua kelompok unsur yang berpengaruh pada prestasi 

eksternal, yaitu kelompok input eksternal dan kelompok proses eksternal. 

Pada kelompok input eksternal, termasuk di dalamnya adalah unsur-unsur 

input dari proses internal, meliputi: 

a) Pengakuan kompetensi lulusan oleh masyarakat/pengguna; dan 

b) Pengakuan Poltekkes Kemeneks Denpasar oleh masyarakat/pengguna. 

Sementara unsur-unsur proses eksternal, di antaranya meliputi: 

a) Karir lulusan di tempat kerja; dan 

b) Prestasi dan jenjang akademik lulusan di tempat kerja. 

 

Kedua unsur di atas hampir tidak dapat dipengaruhi secara langsung 

oleh program penyelenggaraan pendidikan institusi. Namun demikian, sesuai  

dengan visi dan misi Poltekkes Kemeneks Denpasar, institusi bertanggung 

jawab dalam melakukan pembinaan dan pengembangan atas ketiga unsur 

eksternal di atas. Kombinasi performance indicators (internal, eksternal) 

serta semua unsur-unsur yang berpengaruh pada proses internal maupun 

proses eksternal dapat menggambarkan keterkaitan berbagai unsur dan 

performance indicators dalam menentukan prestasil keberhasilan 

penyelenggaraan program pendidikan dan pengajaran. Dapat ditunjukan 

pula parameter-parameter kritis yang perlu dilakukan analisis untuk tujuan 

evaluasi kurikulum hingga evaluasi penyelenggaraan pendidikan dari 

institusi. Selanjutnya dapat ditetapkan unsur unsur mendasar dari sistem 

penyelenggaraan pendidikan yang harus dievaluasi. Unsur-unsur ini dapat 
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meliputi: visi dan misi, organisasi & manajemen, pengembangan dan 

pembinaan staf akademik, pengembangan kurikulum, pengembangan 

kebijakan dasar pendidikan, dan pengembangan kebijakan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 
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BAB III 

MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM 

 

 

Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan standar mutu kurikulum 

dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar, tim pengembangan 

kurikulum serta luaran/dampaknyanya dilaksanakan oleh program studi 

sendiri. 

 

1. Evaluasi kebijakan, standar dan pedoman pengembangan kurikulum 

Evaluasi kebijakan, standar dan pedoman pengembangan kurikulum 

dilaksanakan pada tingkat Poltekkes Kemenkes Denpasar oleh Direktur, 

Pembantu Direktur,  Senat, Unit Penjaminan Mutu, dan Akademik. 

Komponen evaluasi mencakup:  

(1) peninjauan kebijakan dan standar mutu kurikulum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

(2) penyesuaian dengan visi dan misi universitas/ fakultas/program studi;  

(3) penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat/pengguna lulusan. 

  

Peninjauan kebijakan mutu kurikulum dilakukan jika terjadi perubahan 

peraturan oleh pemerintah/kementerian/dirjen DIKTI. Poltekkes Kemenkes 

Denpasar harus menyesuaikan kebijakan dan standar mutu kurikulum yang 

akan diberlakukan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

Pengembangan standar mutu kurikulum harus berpegang pada prinsip yang 

melebihi standar nasional sesuai dengan dukungan kekuatan internal, 

dengan target Poltekkes Kemenkes Denpasar. Hal ini bertujuan agar lulusan 

Poltekkes Kemenkes Denpasar memiliki kelebihan tertentu dibandingkan 

dengan institusi lain sehingga memiliki daya saing tinggi untuk mendapatkan 

pekerjaan dan mendapat pengakuan di lingkungan kerjanya.  

Selanjutnya, penyesuaian pengembangan kurikulum dengan visi dan 

misi Poltekkes Kemenkes Denpasar maupun program studi masing-masing. 



12 
 

Pengembangan  kurikulum  pada program studi dilakukan secara periodik 

setiap kali penyusunan Renstra jangka pendek. Penyesuaian dengan visi 

dan misi tersebut bertujuan agar pengembangan kurikulum sejalan dan 

mendukung target capaian pendidikan menurut Renstra. Disamping itu, 

penyesuaian pengembangan kurikulum dengan kebutuhan 

masyarakat/pengguna lulusan dapat dilakukan sewaktu waktu, tergantung 

pada perubahan perilaku pasar kerja. Perubahan perilaku pasar kerja yang 

sangat dinamis pada era global perlu diantisipasi dengan penyesuaian 

pengembangan kurikulum sehingga lulusan Poltekkes Kemenkes Denpasar 

mampu bersaing secara global. 

Dalam merevisi/mengembangkan kurikulum program studi, 

mekanisme yang paling penting dilakukan adalah evaluasi diri terhadap 

semua komponen komponen pendidikan baik masukan, proses dan luaran 

serta dampak dari kurikulum yang dijalankan sebelumnya. Evaluasi terhadap 

setiap komponen komponen tersebut harus harus dipetakan dalam bentuk 

Analisis SWOT (strength, weakness, oppurtunity, threath). Kekuatan 

(strength) internal harus dijadikan keunggulan komponen masukan dan 

proses dalam pengembangan kurikulum. Peluang (oppurtunity) lulusan perlu 

diraih melalui penetapan kompetensi lulusan/capaian pembelajaran yang 

akan menetapkan profil lulusan. Sementara kelemahan (weakness) perlu 

segera diperbaiki agar program pendidikan berjalan efektif, dan ancaman 

(threath) eksternal harus diantispasi dengan kekuatan yang dimilki sehingga 

ancaman tersebut bisa diubah menjadi peluang.  

Kurikulum yang telah dijalankan perlu dianalisis sebelum 

direvisi/dikembangkan, yang mencakup: 

1)  Kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan program studi; 

2) Kelayakan dengan profil dengan kompetensi/capaian pembelajaran 

lulusan; 

3) Kesesuaian antara capaian pembelajaran dan isi pembelajaran/bahan 

kajian; 

4) Kesesuaian antara isi pembelajaran/bahan kajian dan mata kuliah; 
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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 program studi. 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 program studi penting 

dianalisis secara tepat karena akan menentukan kespesifikan atau 

keunggulan program studi dalam bidang tertentu dibandingkan dengan 

program studi sejenis pada institusi 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 program 

studi. Untuk lingkup profil lulusan disusun berdasarkan kebijakan Poltekkes 

Kemenkes Denpasar, analisis SWOT program studi, need assessment, 

sinyal pasar (market signal), pelacakan alumni (tracer study), pihak yang 

berkepentingan (stake-holders), masukan dari asosiasi serta kesepakatan 

program studi sejenis.  

Profil lulusan harus ditetapkan berdasarkan capaian pembelajaran 

lulusan suatu program studi, yang mencakup:  

(1) sikap dan tata nilai,  

(2) unsur kemampuan kerja,  

(3) unsur penguasaan keilmuan,  

(4) unsur hak/kewenangan dan tanggungjawab. 

Untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan harus dianalisis secara 

hati-hati keterkaitannya dengan isi pembelajaran/bahan kajian sampai 

terbentuk mata kuliah, yang akan terdistribusi dalam kelompok inti keilmuan, 

IPTEKS pendukung, IPTEKS pelengkap, yang dikembangkan, untuk penciri 

Poltekkes Kemenkes Denpasar.  
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Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap ketepatan strategi/metode 

proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran, dan ketepatan system 

penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran Kurikulum yang baru 

ditetapkan bukanlah bersifat statis sepanjang pelaksanaannya, melainkan 

harus dinamis sesuai dengan perkembangan IPTEKS. Perkembangan 

IPTEKS yang begitu pesat akhir-akhir dekade ini akan berdampak terhadap 

perubahan kedalaman dan keluasan standar isi pembelajaran serta 

koherensinya. Oleh karena itu, unsur kurikulum yang selalu akan berubah 

adalah isi pembelajaran pada setiap mata kuliah. Meskipun tidak tertutup 

kemungkinan terjadi pengembangan strategi proses pembelajaran dan 

sistem penilaian pada matakuliah tertentu. Oleh karenanya, program studi 

perlu memperhatikan kedinamisan isi pembelajaran mata kuliah sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS terbaru. Setiap kali perubahannya harus 

dicantumkan dalam RPS sebagai bukti peninjauan terhadap kurikulum yang 

sedang dijalankan. Dan ini merupakan salah satu bukti terlaksananya 

kepemimpinan operasional oleh ketua program studi, artinya mampu 

menterjemahkan visi, misi dan tujuan pendidikan dalam bentuk 

pengembangan kurikulum. 

 

2. Evaluasi implementasi kurikulum 

Evaluasi terhadap pencapaian standar mutu kurikulum yang sedang 

dijalankan pada semua program studi penting dilakukan secara rutin dan 

berkelanjutan. Evaluasi kurikulum program studi menggunakan instrumen 

audit mutu internal (AMI) prodi dan instrumen AMI khusus untuk kurikulum. 

Hasilnya didiseminasikan terhadap semua pengelola pendidikan baik pada 

tingkat Poltekkes Kemenkes Denpasar dan program studi. AMI khusus untuk 

kurikulum dilaksanakan harus dilakukan setiap tahun, untuk menjamin 

terimplementasinya kebijakan dan tercapainya standar mutu kurikulum yang 

telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

Evaluasi implementasi kurikulum pada tingkat program studi 

dilaksanakan oleh auditor dari tim Unit Penjaminan Mutu Poltekkes 

Kemenkes Denpasar.  
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Butir Mutu dalam Evaluasi Kurikulum 

 

NO STANDAR KOMPONEN 

1 Kompetensi Lulusan 1. Pengembangan Kurikulum 

2. Capaian Pembelajaran 

2 Bahan Kajian 3. Materi Pembelajaran 

4. Fleksibilitas kurikulum 

3 Proses Pembelajaran 5. Perencanaan 

6. Pelaksanaan 

7. Pemantauan dan Evaluasi 

4 Penilaian Pembelajaran 8. Penilaian pembelajaran 

9. Hasil pembelajaran 

5 Kualifikasi Lulusan 10. Kualifikasi Lulusan 

6 Peninjauan dan Evaluasi 

Kurikulum 

11. Peninjauan Kurikulum 

12. Evaluasi Kurikulum 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan 

spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk 

menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan 

lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan 

amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai 

dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam 

Capaian Pembelajaran. 

Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Poltekkes 

Kemenkes Denpasar ini merupakan pedoman dalam 

melaksanakan monitoring dan evaluasi kurikulum di lingkungan 

Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang tentu masih perlu dukungan 

sumber-sumber lainnya.  

Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Poltekkes 

Kemenkes Denpasar ini diharapkan menjadi pedoman praktis 

sehingga dapat membantu para pengelola program studi dalam 

melaksanakan monitoring dan evaluasi  kurikulum. Para pengelola 

dan tenaga pendidik diharapkan dapat bekerja sama dalam 

menerapkan buku pedoman ini, sehingga akan diperoleh manfaat 

secara optimal guna monev kurikulum di masing-masing program 

studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.   
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