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Nomor 002D/SOP-KIMIA/2017 PROSEDUR OPERASIONAL 
STANDAR Tanggal Terbit 08 Agustus 2017 

Revisi 1 PENGEMBANGAN DAN 
REVISI KURIKULUM 

PROGRAM STUDI KIMIA 
Halaman 1 dari 2 

   
Tujuan Menjamin proses pengembangan kurikulum sesuai renstra Prodi, 

perkembangan IPTEK, tuntutan stakeholder dan peraturan perundangan 
yang berlaku 

Ruang Lingkup Prosedur baku untuk melakukan pengembangan dan revisi kurikulum 
Referensi 1. Pedoman Akademik Universitas Tanjungpura 

2. Pedoman Akademik FMIPA 
3. Renstra FMIPA 
4. Renstra Prodi Kimia 

Uraian Pelaksanaan mekanisme pengembangan dan revisi kurikulum Prodi Kimia 
dilakukan dengan alur :  
a. Jurusan melakukan evaluasi kurikulum yang sedang berlaku 
b. Ketua Prodi/Jurusan membentuk tim pengembang kurikulum  
c. Tim kurikulum melakukan kajian kurikulum nasional, kajian lapangan 

dan studi banding pada lembaga sejenis 
d. Tim kurikulum menelaah kurikulum yang sedang berlaku dan 

mengkaji bagian-bagian yang memerlukan revisi/pengembangan 
(profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, mata kuliah, 
struktur kurikulum, RPS) 

e. Tim kurikulum melakukan analisis terhadap butir kajian c dan d 
f. Tim kurikulum mengembangkan dratf kurikulum baru dan 

menyerahkan ke prodi/jurusan untuk dibahas dalam rapat jurusan 
g. Tim kurikulum menyempurnakan draft kurikulum berdasarkan 

masukan-masukan rapat jurusan 
h. Ketua prodi/jurusan menyelenggarakan workshop kurikulum dengan 

mengundang pimpinan fakultas, perwakilan civitas akademika prodi, 
alumni dan stakeholder untuk menjaring masukan-masukan untuk 
pengembangan kurikulum 

i. Tim kurikulum merevisi draft dan menyempurnakannya berdasarkan 
masukan-masukan hasil workshop 

j. Tim kurikulum menyerahkan draft final kurikulum kepada jurusan 
k. Jurusan membawa draft final ke rapat senat fakultas untuk disahkan 
l. Dekan Fakultas MIPA menetapkan kurikulum baru melalui Surat 

Keputusan Dekan 
m. Jurusan melakukan sosialisasi kurikulum kepada civitas akademika 
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dan stakeholder  
n. Kurikulum dilaksanakan di Prodi Kimia 

Dokumen Mutu 
Terkait 

a. Dokumen VMTS Prodi Kimia 
b. RPS-RPM 
c. SOP Pelaksanaan Perkuliahan 

Sasaran Kinerja a.  Ketua dan sekretaris Prodi/Jurusan 
b. Dosen 
c. Mahasiswa 
d. Staf administrasi dan laboran 
e. Alumni 
f. Stakeholder 

 


