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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Era globalisasi merupakan tantangan dan persaingan bagi dunia pendidikan, 

Perguruan Tinggi (PT) sebagai  penghasil sumber daya manusia (SDM). Program 

Studi (PS) sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran PT, yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu, dihadapkan dengan 

masalah kesenjangan antara besarnya jumlah pencari kerja dibandingkan dengan 

kesempatan kerja. Dengan demikian, PS harus melakukan evaluasi dan perbaikan 

secara berkelanjutan agar dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan bersaing, 

sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.   

Pada dasarnya, setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan 

lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat 

tahapan pokok, yaitu: input,  proses, output, dan outcome. Input PS sarjana yaitu 

lulusan sekolah menengah atas dan sederajat yang mendaftarkan diri untuk 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran Output PS adalah lulusan yang 

berkualitas dengan beberapa indikator keberhasilan yaitu indeks prestasi kumulatif 

(IPK), lama studi dan predikat kelulusan.  

Proses empat tahapan pokok tersebut tidak hanya berhenti disini saja. Untuk 

dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya 

dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PS untuk dapat mengantarkan 

lulusannya agar diserap oleh pasar kerja dan berpartisipasi di masyarakat inilah 

yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PS di mata calon pendaftar yang 

akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input). 

Siklus ini harus dievaluasi dan diperbaiki atau dikembangkan secara berkelanjutan. 

Sejalan dengan itu, sistem pendidikan mempunyai peran sangat penting 

dalam proses penyelenggaraan pendidikan, dengan mewadahi program-program 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan serta harus menggali dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik untuk melakukan aktualisasi 

diri yang baik dalam lingkungan kehidupan. Pengembangan kurikulum memiliki 

makna yang beragam, baik antar negara maupun antar institusi penyelenggara 

pendidikan. Hal ini disebabkan adanya interpretasi yang berbeda terhadap 

kurikulum yang dipandang sebagai program untuk mencapai tujuan pendidikan, 

sesuai tuntutan paradigma baru pendidikan global.  Perubahan konsep kurikulum 

pendidikan tinggi di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan seiring 

dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat (Tabel 1). 

Kurikulum harus dirumuskan sesuai dengan kompetensi lulusan yang hendak 

dicapai, sehingga dapat memberikan kepastian dan standar dalam penyetaraan 

kualifikasi lulusan antar jenjang pendidikan dan atau tingkat pekerjaan. Sejalan 

dengan pengembangan kurikulum tersebut, Institut Pertanian Bogor (IPB) memiliki 

kompetensi inti sebagai PT yang mengembangkan kurikulum Perguruan Tinggi 

(KPT) berbasis mayor minor  (MAMI) mulai tahun 2005 sampai sekarang, sesuai 

surat keputusan Senat Akademik IPB No.20/ISA/2003.  

Kurikulum MAMI adalah kurikulum berbasis kompetensi dimana setiap 

mahasiswa mengikuti pendidikan dalam salah satu mayor sebagai bidang keahlian 

(kompetensi) utama dan dapat mengikuti pendidikan dalam salah satu bidang minor 
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sebagai bidang keahlian (kompetensi) pelengkap atau memilih secara bebas mata 

kuliah sebagai penunjang (supporting courses) bagi keahliannya.  Mayor 

merupakan bidang keahlian berdasarkan disiplin keilmuan utamanya pada suatu 

departemen atau fakultas, dimana mahasiswa dapat memperdalam kompetensinya 

(ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) tertentu dalam suatu paket mata 

kuliah. Minor merupakan bidang keahlian pelengkap yang diambil oleh mahasiswa 

yang berasal dari departemen lain di luar departemen utamanya (mayor). 

 

Tabel 1  Perubahan konsep kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia 

KBI KBK KPT KPT 2016 

1994 

Kurikulum Nasional 

(no. 056/U/1994) 

2000/2002 

Kurikulum Inti dan 

Institusi 

(232/U/2000) 

2012 

Kurikulum Pendidikan 

Tinggi 

(UU PT no,12/2012 

dan KKNI Perpres 

No.8/2012) 

2016 

Surat Edaran 

No. 255 

/B/SE/VIII/2016 

 

Mengutamakan 

ketercapaian 

penguasaan IPTEKS, 

oleh karenanya 

disebut sebagai 

Kurikulum Berbasis 

Isi  

 

Mengutamakan 

pencapaian 

kompetensi tidak 

ditetapkan batasan 

keilmuan yang harus 

dikuasai 

Penetapan kompetensi 

utama dari hasil 

kesepakatan progam 

studi sejenis 

 

 

Mengutamakan 

kesetaraan capaian 

pembelajaran (mutu) 

Terdiri dari sikap dan 

tata nilai, kemampuan 

kerja, penguasaan 

keilmuan, kewenangan 

dan tanggung 

jawabnya 

Perumusan capaian 

pembelajaran minimal 

tercantum pada SNPT 

dan hasil kesepakatan 

prodi sejenis 

Melakukan 

rekonstruksi 

kurikulum dan 

meningkatkan 

mutu proses 

pendidikan dan 

pembelajaran 

sesuai dengan SN-

DIKTI 

 

Penataan departemen di IPB, khususnya dalam kelompok ilmu-ilmu sosial, 

IPB membangun dan mengembangkan Departemen Sains Komunikasi dan 

Pengembangan Masyarakat (SKPM). Program studi sarjana KPM sebagai institusi 

melaksanakan mandat dalam bidang ‘’Pengembangan Ilmu Sosiologi, Antropologi, 

Psikologi, Politik, Kependudukan, Komunikasi, Ekologi Manusia, Pendidikan 

Penyuluhan, dan Pengembangan Masyarakat untuk Mendorong Pemberdayaan 

Masyarakat Pertanian, Peternakan, Kehutanan, serta Perikanan dan Pesisir”  sesuai 

dengan Surat Keputusan Rektor IPB Nomor 001/K13/PP/2005.  

Berdasarkan mandat  tersebut, rumusan kurikulum untuk Calon Sarjana KPM  

terdiri dari 14 mata kuliah Tingkat Persiapan Bersama/TPB, 5 mata kuliah Inter-

Departemen, 5 mata kuliah minor atau suporting course (SC) dan 29 mata kuliah 

mayor yang terdiri dari Komunikasi dan Penyuluhan (KP), Sosiologi Pedesaan dan 

Pengembangan Masyarakat (SPPM) dan Kependudukan, Agraria dan Ekologi 

Politik (KAREP). Mulai 2012 paket minor yang dapat diambil mahasiswa PS KPM  

terdiri dari tiga paket mata kuliah minor yaitu: Agronomi dan Hortikultura, 

Konservasi Sumber daya dan Ekowisata Perairan, dan Konservasi Sumber daya 

Hutan dan Ekowisata.  Sementara itu, PS KPM  menawarkan tiga minor kepada 

mayor lingkup IPB, yaitu Minor Komunikasi, Minor Ekologi Pembangunan, dan 

Minor Pengembangan Masyarakat.  
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PS KPM sebagai penyelenggara pendidikan, dapat disebut sukses jika mampu 

mencetak lulusan yang dapat diserap dunia kerja atau memiliki nilai sosio ekonomis 

yang tinggi. Menurut Ruwiyanto dan Wahyudi (1994), indikator perguruan tinggi 

yang memiliki nilai sosio ekonomis yang tinggi yaitu (1) Perguruan tinggi mencetak 

lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan waktu tunggu 

lulusan untuk mendapatkan pekerjaan tidak lebih dari enam bulan. Kemudian, 

lulusan berhasil dalam berkompetisi seleksi lowongan kerja, dan lulusan 

memperoleh gaji sesuai standar kelayakan dalam profesinya; (2) Perguruan tinggi 

memberikan bekal kompetensi, keahlian, keterampilan dan kepribadian yang sesuai 

pada lulusannya, yang ditunjukkan adanya kesesuaian antara latar belakang 

pendidikan dengan pekerjaan yang diperoleh; dan (3) Adanya kemanfaatan 

program mata kuliah yang ditawarkan dengan pekerjaan dan melalui profil 

pekerjaan, baik jenis pekerjaan maupun tempat pekerjaan. Indikator-indikator 

tersebut di atas dapat diukur melalui penelitian pelacakan lulusan (tracer study).  

Kualitas dan relevansi serta kompetensi merupakan tiga aspek pendidikan 

tinggi yang saling berkaitan dan mempunyai kontribusi langsung pada peningkatan 

daya saing bangsa dalam bidang sumber daya manusia. Kompetisi pencari kerja 

dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang semakin ketat menuntut perhatian 

penyelenggara pendidikan tinggi untuk selalu melakukan penyesuaian kurikulum. 

Peningkatan relevansi pendidikan sebaiknya menjadi sasaran dari peningkatan 

kualitas yang terus menerus sebagai bagian dari suatu sistem penjaminan mutu 

perguruan tinggi secara  keseluruhan. Relevansi yang mencakup peningkatan 

keterserapan lulusan, peningkatan kualitas lulusan, relevansi kompetensi lulusan 

dengan kebutuhan pasar Wahyudin (2016).  

Melalui penelitian inilah akan diperoleh berbagai informasi yang berguna bagi 

pengembangan PS KPM. Melalui penelitian pelacakan lulusan juga dapat disusun 

kurikulum yang sesuai dengan harapan stakeholder serta dapat dijadikan salah satu 

dasar dalam meningkatkan kualitas mutu PS KPM dengan mempersiapkan calon-

calon lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Lulusan berperan sebagai kontrol 

evaluasi bagi kemajuan PT. Hal ini dapat dilakukan dengan feedback yang dapat 

diberikan lulusan terhadap perbaikan proses mengajar, kurikulum, muatan 

matakuliah bahkan terhadap kualitas dosen (Basri 2011). 

Perumusan Masalah 

Mandat PS KPM dalam bidang ilmu-ilmu sosial memungkinkan para lulusan 

mudah beradaptasi dengan berbagai bidang pekerjaan secara umum. Kurikulum 

yang disusun oleh PS KPM memungkinkan lulusan untuk berkiprah dalam jenis 

pekerjaan yang dilakukan, terlepas  apakah bidang pekerjaan tersebut sesuai dengan 

ilmu KPM atau tidak.  

Seleksi calon mahasiswa PS KPM memiliki keketatan  pada tahun 2016 yaitu 

8.1 persen, sehingga dalam seleksi kualitas input memiliki kualitas yang tinggi. 

Luaran dari program studi adalah capaian pembelajaran mahasiswa yang disajikan 

melalui IPK (indeks prestasi kumulatif) dan massa studi mahasiswa. Menurut 

borang 3A akreditasi 2012, re-rata IPK lulusan PS KPM adalah 3.25 dan masa studi 

delapan semester, namun bagimana keterserapan lulusan PS KPM di dunia kerja. 

Hasil pelacakan lulusan pada borang akreditasi 2008 dan 2012, lebih dari 50 

persen lulusan bekerja tidak sesuai kompetensi, sebagian besar bekerja di lembaga 
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swasta dan ketidaksesuaian keterampilan yang diperoleh selama kuliah. 

Berdasarkan penilaian pengguna lulusan, sebanyak 60 persen lulusan memiliki 

keahlian pada bidang keilmuan yang tidak sesuai.  

Pengembangan kurikulum yang sudah dilakukan PS KPM perlu evaluasi dan 

perbaikan  secara terus menerus. Penilaiannya biasanya dilakukan melalui SPMI 

dan SPME akan tetapi perlu juga melakukan penilaian dari lulusan sebagai 

penerima jasa layanan PS KPM melalui tracer study. Salah satu cara 

menilai/evaluasi kurikulum dengan melihat relevansi kurikulum dengan bidang 

pekerjaan yang diperoleh lulusan KPM.   

Relevansi kurikulum dengan kesempatan kerja sangat menarik untuk diteliti 

dan dianalisis dalam rangka mengetahui tingkat keterserapan lulusan PS KPM oleh 

dunia kerja dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam proses pengembangan 

kurikulum. Relevansi merupakan komponen terpenting merupakan faktor yang 

menentukan eksistensi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan (Sadjad 2002). 

Suatu PS dapat dikatakan relevan keberadaannya jika seluruhnya atau setidaknya 

sebagian besar lulusannya bekerja sesuai dengan bidang dan peringkat stratanya 

dengan waktu singkat sebelum dan sesudah kelulusan, baik di tingkat lokal, 

nasional maupun internasional. Tingkat penyerapan lulusan oleh lapangan kerja ini 

sangat tergantung pada mutu lulusan, yang dibangun melalui kurikulum yang 

relevan sesuai kebutuhan masyarakat. 

Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, dirumuskan pertanyaan  

penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana learning outcomes  dan profil lulusan PS KPM 

2. Bagaimana kesempatan kerja yang dapat diisi oleh para lulusan PS KPM.    

3. Bagaimana kualitas pelaksanaan kurikulum MAMI dalam proses pendidikan 

di PS KPM 

4. Bagaimana relevansi kurikulum MAMI  dengan kesempatan kerja lulusan. 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi learning outcomes  dan profil lulusan PS KPM 

2. Menganalisis kesempatan kerja yang dapat diisi oleh para lulusan PS KPM.    

3. Menganalisis kualitas pelaksanaan kurikulum MAMI dalam proses 

pendidikan di PS KPM 

4. Menganalisis relevansi kurikulum MAMI dengan kesempatan kerja lulusan. 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini memberikan informasi yang jelas dan mendalam mengenai 

relevansi antara kurikulum MAMI program studi sarjana dengan kesempatan kerja 
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pada kompetensi keahlian lulusan PS KPM. Penelitian ini pula diharapkan dapat 

menambah kajian keilmuan yang bermanfaat bagi pengembang ilmu yang terkait 

dengan pengembangan kurikulum dan sebagai tambahan pengetahuan dan 

wawasan yang lebih dalam serta memahami ilmu administrasi pendidikan 

khususnya dalam hal pengembangan kurikulum. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan identifikasi capaian pembelajaran 

dan profil lulusan PS KPM serta analisis kualitas kurikulum program PS KPM 

berbasis MAMI. Kemudian melakukan studi pelacakan lulusan (tracer study) mulai 

tahun  2005-2012 serta analisis kesempatan kerja yang melayangkan iklan 

lowongan pekerjaanya di Career Development Alumni Affair (CDA) IPB, JobDB 

dan Job Street.  

2  TINJAUAN PUSTAKA 

Kurikulum 

Menurut Suparlan (2011) istilah kurikulum (curriculum), pada awalnya 

digunakan dalam dunia olah raga, berasal dari kata Curir (pelari) dan Curere 

(tempat berpacu). Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus 

ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh 

medali atau penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia 

pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran (subject matter) yang harus ditempuh 

oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program untuk memperoleh ijazah. 

Dengan demikian, implikasinya adalah bahwa setiap siswa harus menguasai 

seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang 

sangat penting dan menentukan. Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh 

mata pelajaran tersebut dikuasai dan biasanya disimbolkan dengan skor yang 

diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian. 

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 mendefinisikan 

kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan terus mengalami perkembangan 

sesuai dengan perkembangan zaman sehingga bukan hanya menyangkut sederetan 

mata pelajaran melainkan menyangkut sebagian besar aktivitas dalam pendidikan. 

Perkembangan tersebut melahirkan pendapat-pendapat para ahli dalam 

mendefinisikan kurikulum dari setiap sudut pandang mereka terhadap pendidikan. 

Sawyer (2001) menyatakan: 

“The first is the view of curriculum as a written plan of action, which is 

reflected incurriculum documents that contain clearly stated learning 

objectives”.  




