
  

 

 

 

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 

Nomor : 3 Tahun 2020 

 

TENTANG 

KURIKULUM POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 

 
Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: 

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri 

Lhokseumawepada BAB III Pasal 12, perlu peraturan 

Direktur tentang penetapan kurikulum Politeknik Negeri 

Lhokseumawe; 

 

b. bahwa Kurikulum yang ada di Politeknik Negeri 

Lhokseumawe perlu menyesuaikan dan penyempurnaan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan sesuai dengan perkembangan di industri; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-

maksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Direktur tentang Kurikulum di seluruh Prodi 

di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe. 

 
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 

 
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen; 

 
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 158); 

 
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka 

Kulifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 

 



5. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang penerapan 

KKNI di Perguruan Tinggi; 

 
6. Permenristekdikti RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

 
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan 

Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Standar 

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; 

 
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Depdikbud Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban 

Tugas Mengajar pada Perguruan Tinggi Negeri; 

 
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi RI. Nomor 19 tahun 2018 tentang Organisasi, 

dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668); 

 
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2018 

tentang statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe; 

 
11. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendi-

dikan Tinggi RI. Nomor 12447/M/ KP/2019 tgl. 11 

April 2019 tentang Pengangkatan Rizal 

Syahyadi,ST.,M.Eng.Sc sebagai Direktur Politeknik 

Negeri Lhokseu-mawe periode tahun 2019 - 2023. 

   

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

 

: KURIKULUM PROGRAM STUDI DILINGKUNGAN POLI-

TEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 

 

BAB I 

PENGERTIAN UMUM 

 

Pasal 1 

Pengertian Umum 

(1) Politeknik Negeri Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan PNL 

adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan 

vokasi dalam berbagai rumpun IPTEK dan jika memenuhi syarat, PNL 

dapat menyelenggarakan pendidikan profesi 



(2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan 

mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai 

program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program 

magister dan doktor terapan. 

(3) Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi 

standar pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar 

pengabdian kepada masyarakat. 

(4) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 

dengan KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi 

yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan 

antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman 

kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai 

dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

(5) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 

(6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran 

yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 

satu jenis pendidikan vokasional. 

(7) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

(8) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan 

keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian 

suatu cabang Iptek. 

(9) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika 

yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memaju-

kan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

(10) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah 

takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per 

minggu/semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk 

pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan mahasiswa 

dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 

(11) Direktur adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertang-gung 

jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di PNL. 

(12) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama 

men-transformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat.  

(13) Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar secara resmi 

dan aktif mengikuti program pendidikan di PNL. 



(14) Kognitif adalah kemampuan intelektual mahasiswa dalam berpikir, 

mengetahui, dan memecahkan masalah. 

(15) Psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut keterampilan yang 

berkaitan dengan kegiatan fisik. 

(16) Afektif atau nilai sikap atau intelektual adalah mengenai sikap, minat, 

emosi, nilai hidup, dan apresiasi mahasiswa. 

(17) Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan nantinya 

oleh lulusan program studi dilapangan kerja dan masyarakat. 

(18) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung 

jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu. 

(19) Praktikum adalah upaya pembuktian teori (validasi) atau pemahaman 

substansi yang diberikan dalam mata kuliah. 

(20) Perkuliahan Sistem Blok adalah perkuliahan yang dilaksanakan 

dengan jadwal tersendiri selama beberapa minggu berturut-turut 

sesuai dengan kebutuhan mata kuliah pada program studi tertentu. 

(21) Kompensasi adalah sanksi yang diterima mahasiswa karena ketidak 

hadiran pada perkuliahan di PNL. 

(22) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat dengan IP adalah ukuran 

kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu. 

(23) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat dengan IPK 

adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama hingga 

semester mana diadakan perhitungan atau evaluasi. 

(24) Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah 

program yang harus diikuti mahasiswa di industri/perusahaan/ 

instansi pemerintah sesuai dengan keahlian masing-masing. 

(25) Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dari 

setiap mata kuliah yang diajarkan selama menempuh pendidikan pada 

program studi beserta indeks prestasi kumulatif, sebagai lampiran 

ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus. 

 

BAB II 

KURIKULUM 

 

Pasal 2 

(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.  

(2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai 

dengan program studi.  



(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, 

dikembangkan, dan dilaksanakan berbasis kompetensi dengan 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  

(4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

memenuhi elemen kurikulum meliputi: 

a. landasan kepribadian; 

b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

c. kemampuan dan keterampilan berkarya; 

d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian 

berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan  

e. penguasaan kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan 

keahlian dalam berkarya. 

 

Pasal 3 

Mekanisme Penyempurnaan 

(1) Kurikulum Politeknik negeri Lhokseumawe merupakan program untuk 

menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya 

menjamin agar lulusannya memiliki kulifikasi yang setara dengan 

kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. 

(2) Penyempurnaan kurikulum PNL sesuai dengan panduan penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktoran Jenderal 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2016; 

(3) Penyempurnaan yang dimaksud pada ayat (2) juga di kuatkan dan 

memuat era revolusi industri 4.0 sesuai dengan program Pemerintah; 

(4) Mekanisme penyempurnaan kurikulum program studi dilingkungan 

Politeknik Lhokseumawe adalah sebagai berikut : 

a. Telaah keilmuan dan keahlian program studi sesuai kebutuhan 

masyarakat dan “stake holder” yang merupakan tahap inventarisasi 

informasi dan pengumpulan data, yang melibatkan asosiasi, 

pemerintah, industri, pengguna dan dari civitas akademika PNL; 

b. Penyusunan profil lulusan yang melibatkan selain poin (a) juga 

melibatkan lulusan dan disesuaikan dengan jenjang yang merujuk 

ke KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI); 

c. Penyusunan Standar Kompetensi sesuai dengan muatan kurikulum 

Program Studi di lingkungan PNL; 

d. Mempertimbangkan kedalaman dan cakupan penguasan materi 

untuk pemilihan dan bobot bahan kajian; 

e. Membentuk mata kuliah dan SKS untuk merangkai Struktur 

Kurikulum agar merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

untuk Satuan Kredit Semester (SKS) dan rangkaian/urutan 

penguasaan kajian.  

 



Pasal 4 

Naskah Penyempurnaan Kurikulum 

(1) Isi dari pada naskah penyempurnaan kurikulum program studi di 

lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe yaitu : 

a. Visi dan misi; 

b. Tujuan Program Studi; 

c. Profil Lulusan; 

d. Capaian Pembelajaran (Kompetensi) 

 Pengembangan Kepribadian (sikap); 

 Penguasaan Pengetahuan; 

 Keterampilan Umum; 

 Keterampilan Khusus; 

 Prospek profesi lulusan. 

e. Kelompok Mata Kuliah; 

f. Struktur Kurikulum Baru. 

(1) Program studi yang disempurnakan kurikulumnya yaitu: 

No. Jurusan  Program Studi Jenjang 

1. Teknik Sipil  a. Teknologi Konstruksi Bang. Gedung Diploma Tiga 

b. Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan 
dan Jembatan 

Sarjana Terapan 

c. Teknologi Kons. Bangunan Air Diploma Tiga 

d. Teknologi Konst. Jalan & Bangunan Diploma Tiga 

2. Teknik Mesin a. Teknologi Mesin Diploma Tiga 

b. Teknologi Rekayasa Manufaktur Sarjana Terapan 

c. Teknologi Industri Diploma Tiga 

3. Teknik Elektro a. Teknologi Listrik Diploma Tiga 

b. Teknologi Telekomunikasi Diploma Tiga 

c. Teknologi Elektronika Diploma Tiga 

d. Teknologi Rekayasa Instrumentasi 

dan Kontrol 

Sarjana Terapan 

e. Teknologi Rekayasa Pembangkit 

Energi Listrik 

Sarjana Terapan 

f. Teknologi Rekayasa Jaringan 

Telekomunikasi 

Sarjana Terapan 

4. Teknik Kimia a. Teknologi Kimia Diploma Tiga 

b. Teknologi Pengolahan Minyak & Gas Sarjana Terapan 

c. Tek. Rekayasa Kimia Industri Diploma Tiga 

5. Teknologi Infor-

masi dan Kom-

puter 

a. Teknik Informatika Sarjana Terapan 

b. Teknologi Rekayasa Komputer 

Jaringan 

Sarjana Terapan 

6. Tata Niaga a. Akuntansi Diploma Tiga 

b. Perbankan dan Keuangan Diploma Tiga 

c. Administrasi Bisnis Diploma Tiga 

d. Akuntansi Lem. Keuangan Syariah Sarjana Terapan 
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