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Industri 

UNISSULA  

1. Visi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

Menjadi Fakultas yang berkontribusi internasional pada tahun 2024 

dalam penyelenggaraan pendidikan untuk membangun generasi khaira 

ummah, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang 

teknologi industri kepada masyarakat atas dasar nilai-nilai Islam. 

 

2. Misi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang teknologi industri yang 

berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan : 

1. Merekonstruksi dan mengembangkan iptek bidang teknologi 

industri atas dasar nilai-nilai Islam untuk memajukan pendidikan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua 

program pendidikan tinggi dalam bidang teknologi industri 

dalam rangka membangun generasi khaira ummah tafaqquh 

fiddin, berakhlak mulia, dengan kualitas kecendekiawanan dan 

kepakaran standar tertinggi dan kesetaraan universal, siap 

melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah. 

3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam 

membangun peradaban Islam melalui upaya memajukan bidang 

teknologi industri menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati 

Allah SWT. 

4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik 

senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai 

dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek bidang 

teknologi industri atas dasar nilai-nilai Islam, dan perkembangan 

masyarakat. 
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Daftar Istilah Isi 

Pembelajaran 

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman 

dan keluasan materi pembelajaran 

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.  

3. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program 

diploma (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 

1) : 

a. Agama; 

b. Pancasila; 

c. Kewarganegaraan; dan 

d. Bahasa Indonesia. 

4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran 

tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, 

dan/atau pendidikan vokasi. 

6. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di 

bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan 

studinya. 

7. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan 

akumulasi pengalaman kerja. 

8. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria 

9. minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam 

rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

10. Bahan kajian (subject matters) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu 

tertentu atau pengetahuan yg dipelajari oleh mahasiswa dan dapat 

didemontrasikan oleh mahasiswa ( 
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11. Materi pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, 

prinsip-prinsip, teori, dan definisi), ketrampilan, dan proses 

(membaca, menulis berhitung, menari, berfikir kritis, 

berkomunikasi, dll), dan nilai- nilai.  

12. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari 

oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang 

dususun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi 

pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta 

memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks). 

13. Literasi data adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, 

menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital. 

14. Literasi Teknologi adalah memahami cara kerja mesin, dan aplikasi 

teknologi (coding, artificial intelligance, dan engineering principle). 

15. Literasi manusia adalah pemahaman tentang humanities, 

komunikasi dan desain. 

Rasional Standar 

Isi pembelajaran 

FTI UNISSULA dalam memenuhi kedalaman dan keluasan 

materi pembelajara disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran 

Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar 

tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI 

untuk setiap jenis   program   pendidikan   yang   diselenggarakan. 

Standar ini perlu dituangkan secara  terstruktur  dalam bentuk kurikulum 

yang seperangkat rencana  dan pengaturan bahan kajian, serta metode 

pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi 

capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana 

pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata 

kuliah atau blok/modul mata kuliah. 

Isi Standar Isi 

Pembelajaran 

1. Dekan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum FTI 

UNISSULA sebagai bagian dalam mewujudkan visi misi FTI 

UNISSULA. 

2. KaProdi/Tim kurikulum memastikan profil lulusan berdasarkan hasil 

kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah 

dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam 
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mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi . 

3. KaProdi/Tim kurikulum memastikan kemampuan lulusan harus 

mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian 

pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, 

keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang 

dinyatakan dalam SN-Dikti. 

4. KaProdi/Tim kurikulum memastikan CPL dirumuskan dengan 

mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. Unsur sikap 

dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti ditambah dengan 

penciri lulusan UNISSULA. Sedangkan unsur ketrampilan khusus 

dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor 

KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. 

5. KaProdi/Tim kurikulum memastikan rumusan CPL memuat 

kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 diantaranya 

kemampuan tentang: 

a. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, 

menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di 

dunia digital; 

b. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, 

aplikasi teknologi (coding, artificial intelligance, dan 

engineering principle); 

c. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, 

komunikasi dan desain; 

d. pemamahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0; 

e. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama 

secara lokal, nasional, dan global. 

6. KaProdi/Tim Kurikulum memastikan kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran 

lulusan sesuai program studi dan penciri lulusan FTI UNISSULA 

yang dituangkan dalam bentuk kurikulum. 

7. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, 
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dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran 

lulusan dari KKNI sesuai dengan level Pendidikan. 

8. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat Kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, 

magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib 

memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat.  

9. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran harus sesuai dengan level pendidikan 

sebagai berikut: 

a. lulusan program sarjana dan sarjana paling sedikit menguasai  

konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu 

secara  umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 

pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; 

b. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan 

teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan 

c. lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi 

keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. 

10. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau 

integratif baik secara vertikal dan atau horisontal. 

11. KaProdi/Tim kurikulum memastikaan tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian 

yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 

12. KaProdi/Tim Kurikulum/Tim Modul dalam Menyusun Capaian 

Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) harus dirumuskan lebih 

spesifik mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi 

pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan 

keluasan materi berdasarkan CPL yang dibebankan dalam mata 

kuliah. 

13. KaProdi/Tim Kurikulum/Tim Modul dalam merumuskan Sub 

CPMK yang merupakan penjabaran CPMK yang digunakan 
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sebagai dasar untuk menentukan indicator, membuat instumen 

pembelajaran, memilih metode pembelajaran, dan 

mengembankan materi pembelajaran. 

14. Kaprodi/Tim Kurikulum memastikan kurikulum yang 

dilaksanakan peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, 

SDGs, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi). 

Strategi Pencapaian 

Standar Isi 

Pembelajaran 

1. Penyusunan CPL dan kurikulum FTI UNISSULA yang melibatkan 

pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, 

pemerintah,  alumni, dan organisasi profesi dalam rangka 

menjaring berbagai masukan 

2. Penetapan  CPL dan Kurikulum 

3. Pelaksanaan  isi pembelajaran 

4. Evaluasi  CPL dan kurikulum 

5. Pengendalian isi pembelajaran 

6. Peningkatan isi pembelajaran 

Indikator 

ketercapaian 

Kinerja Utama 

1. Ketersediaan Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, 

struktur kurikulum 

2. Ketersediaan dokumen mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum 

3. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup 

pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan 

umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu 

strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. 

4. Ketersediaan Dokumen keterlibatan pemangku kepentingan dalam 

proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan 

pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal 

dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program 

studinya. 

5. Ketersediaan Dokumen kurikulum yang terdiri dari. 

a. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan 

jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai. 

b. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian 

pembelajaran. 
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c. Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan 

kajian dan matakuliah (atau dokumen sejenis lainnya). 

6. Ketersediaan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana 

pembelajaran dengan teknik representasi yang relevan dan 

komprehensif. Data dan analisis yang disampaikan meliputi: 

a. Struktur program dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai 

capaian pembelajaran yang direncanakan. 

b. Konversi bobot kredit mata kuliah ke jam praktikum/ 

praktik/praktik lapangan. Data dan analisis disampaikan oleh 

pengusul dari program studi pada program Diploma 

Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan. 
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Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran 

 

Indikator Kinerja  Baseline 

2020 

TA  

2021 

TA  

2022 

TA  

2023 

TA 

2024 

Ketersediaan 

pedoman kurikulum 
100% Tersedia Pengembangan Peningkatan Evaluasi 

Kedalaman dan 

keluasan materi 

berbasis penelitian 

dan pengabdian serta 

memasukkan penciri 

lulusan UNISSULA 

dan FTI UNISSULA 

40% 60% 80% 100% 100% 

Ketersediaan Capaian 

Pembelajaran Mata 

Kuliah (CPMK) dan 

sub CPMK yang 

dirumuskan secara 

spesifik 

80% 90% 95% 100% 100% 

 

 

 

Pihak yang 

terlibat dalam 

Standar Isi 

Pembelajaran 

1. Dekan, Ketua Senat FTI UNISSULA, Wakil Dekan KaProdi 

sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Gugus 

Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. 

2. Pelaksanaan standar melibatkan Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi 

di FTI UNISSULA 

3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui 

evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, 

kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit 

Internal 

4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan. 
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5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap. 

Dokumen terkait 

dalam Standar Isi 

Pembelajaran 

1. Pedoman penyusunan profil lulusan 

2. SOP penyusunan profil lulusan 

3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran 

4. SOP penyusunan capaian pembelajaran 

5. Formulit penyusunan capaian pembelajaran 

Daftar Referensi 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Statuta UNISSULA 2019 

5. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA 

6. Rencana Strategis UNISSULA 

7. Renstra FTI UNISSULA 

 




