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Deskripsi Umum 

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka 
implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang 
dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi mencakup proses yang 
menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut : 

• Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

• Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam 
menyelesaikan tugasnya 

• Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta 
mendukung perdamaian dunia 

• Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian 
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 

• Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan 
agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain 

• Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 



LEVEL 1  
(setara dgn lulusan SMP) 

LEVEL 2  
(setara dgn lulusan SMA) 

Mampu melaksanakan tugas 

sederhana, terbatas, bersifat rutin, 

dengan  menggunakan alat, aturan  dan 

proses yang telah ditetapkan, serta di 

bawah bimbingan, pengawasan dan 

tanggung jawab  atasannya. 

Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, 

dengan menggunakan alat, dan informasi, 

dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, 

serta menunjukkan kinerja dengan mutu 

yang terukur, di bawah pengawasan 

langsung atasannya.  

Memiliki pengetahuan faktual.  

Memiliki pengetahuan operasional dasar 

dan  pengetahuan faktual bidang kerja yang 

spesifik, sehingga mampu memilih 

pemecahan yang tersedia terhadap 

masalah yang lazim timbul.  

Bertanggung jawab atas  pekerjaan 

sendiri dan tidak bertanggung jawab 

atas pekerjaan orang lain  

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri 

dan dapat diberi tanggung jawab 

membimbing orang lain. 



LEVEL 3  
(setara dgn lulusan D1) 

LEVEL 4 
(setara dgn lulusan D2) 

Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, 

dengan menerjemahkan informasi dan 

menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan 

prosedur kerja,  serta mampu menunjukkan 

kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, 

yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri 

dengan pengawasan tidak langsung. 

Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas 

dan kasus spesifik dengan menganalisis 

informasi secara terbatas, memilih metode 

yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, 

serta mampu menunjukkan kinerja dengan 

mutu dan kuantitas yang terukur. 

Memiliki pengetahuan operasional  yang lengkap, 

prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait 

dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga  

mampu  menyelesaikan  berbagai masalah yang 

lazim dengan metode yang sesuai.  

Menguasai beberapa prinsip dasar bidang 

keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan 

dengan permasalahan faktual di bidang 

kerjanya. 

Mampu kerjasama dan melakukan komunikasi 

dalam lingkup kerjanya 

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan 

dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan 

mutu hasil kerja orang lain 

Mampu bekerja sama dan melakukan 

komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam 

lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.  

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan 

dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja 

orang lain 



LEVEL 5  
(setara dgn lulusan D3) 

LEVEL 6 
(setara dgn lulusan S1) 

Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup 

luas, memilih metode yang sesuai dari 

beragam pilihan yang sudah maupun belum 

baku dengan menganalisis data, serta mampu 

menunjukkan kinerja dengan mutu dan 

kuantitas yang terukur. 

Mampu  mengaplikasikan bidang keahliannya dan 

memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam 

penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi 

terhadap situasi yang dihadapi. 

Menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan tertentu secara umum, serta 

mampu memformulasikan penyelesaian 

masalah prosedural.  

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 

tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian 

khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara 

mendalam, serta mampu memformulasikan 

penyelesaian masalah prosedural. 

Mampu mengelola kelompok kerja dan 

menyusun laporan tertulis secara 

komprehensif. 

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri 

dan dapat diberi tanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok.  

Mampu mengambil keputusan yang tepat 

berdasarkan analisis informasi dan data, dan 

mampu memberikan petunjuk dalam memilih 

berbagai alternatif solusi secara mandiri dan 

kelompok.  

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan 

dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil 

kerja organisasi. 



LEVEL 7  
(setara dengan lulusan Pendidikan Profesi) 

LEVEL 8 
(setara dengan lulusan S2) 

Mampu merencanakan dan mengelola 

sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, 

dan mengevaluasi secara komprehensif 

kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS 

untuk menghasilkan langkah-langkah 

pengembangan strategis organisasi. 

Mampu mengembangkan pengetahuan, 

teknologi, dan atau seni di dalam bidang 

keilmuannya atau praktek profesionalnya 

melalui riset, hingga menghasilkan karya 

inovatif dan teruji.  

Mampu memecahkan permasalahan sains, 

teknologi, dan atau seni di dalam bidang 

keilmuannya melalui pendekatan 

monodisipliner. 

Mampu memecahkan permasalahan 

sains, teknologi, dan atau seni di dalam 

bidang keilmuannya melalui pendekatan 

inter atau multidisipliner . 

Mampu melakukan riset dan mengambil 

keputusan strategis dengan akuntabilitas 

dan tanggung jawab penuh atas semua 

aspek yang berada di bawah tanggung 

jawab bidang keahliannya. 

Mampu mengelola riset dan 

pengembangan yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan keilmuan, serta mampu 

mendapat pengakuan nasional atau 

internasional. 



LEVEL 8 
(setara dengan lulusan S2) 

LEVEL 9 
(setara dengan lulusan S3) 

Mampu mengembangkan 

pengetahuan, teknologi, dan atau seni 

di dalam bidang keilmuannya atau 

praktek profesionalnya melalui riset, 

hingga menghasilkan karya inovatif dan 

teruji.  

Mampu mengembangkan pengetahuan, 

teknologi, dan atau seni baru di dalam 

bidang keilmuannya atau praktek 

profesionalnya melalui riset, hingga 

menghasilkan karya kreatif, original, dan 

teruji.  

Mampu memecahkan permasalahan 

sains, teknologi, dan atau seni di dalam 

bidang keilmuannya melalui 

pendekatan inter atau multidisipliner . 

Mampu memecahkan permasalahan sains, 

teknologi, dan atau seni di dalam bidang 

keilmuannya melalui pendekatan inter, multi 

atau transdisipliner. 

Mampu mengelola riset dan 

pengembangan yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan keilmuan, serta mampu 

mendapat pengakuan nasional atau 

internasional. 

Mampu mengelola, memimpin, dan 

mengembangkan riset dan pengembangan 

yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan 

kemaslahatan umat manusia, serta mampu 

mendapat pengakuan nasional maupun 

internasional.  
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Deskripsi Capaian Pembelajaran Minimal 
ASPEK SIKAP DAN TATA NILAI  

bagi Lulusan Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral dan etika; 
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara berdasarkan Pancasila; 
5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 
6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; 
9. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 
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Deskripsi Capaian Pembelajaran Minimal  
ASPEK PENGUASAAN PENGETAHUAN/KEILMUAN  

dan  
KETERAMPILAN KERJA KHUSUS  

bagi Lulusan Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi  

dirumuskan oleh forum atau pertemuan pengelola           
program studi sejenis, dengan tahap sebagai berikut: 

a. melibatkan kelompok ahli terkait, dan dapat melibatkan organisasi 
profesi, instansi Pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan;  

b. hasil perumusan disampaikan kepada  Menteri untuk dikaji oleh tim 
ahli yang ditunjuk oleh Menteri. 

c. rumusan capaian pembelajaran minimal sebagaimana dimaksud 
pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri, dan dimuat 
dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagai 
rujukan nasional bagi program pendidikan terkait; 

d. rumusan capaian pembelajaran minimal mengacu pada Kerangka 
Kualifikasi Nasional.  



Kebijakan pengembangan 
kurikulum terkait KKNI 

AKREDITASI 
OLEH 

BAN PT  

STANDAR 
NASIONAL 

PENDIDIKAN 
TINGGI 
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Ketrampilan Kerja Umum Lulusan 
PROGRAM SARJANA (S1) 

1) menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui 
penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran  logis, kritis, sistematis, dan inovatif; 

2) mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan 
kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya 
berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir; 

3) mempublikasikan hasil tugas  akhir atau karya desain/ seni, yang memenuhi 
syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik. 

4) menyusun dan mengkomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara 
efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik; 

5) mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan 
supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; 

6) mengelola pembelajaran diri sendiri; 
7) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 



Ketrampilan Kerja Umum Lulusan 
PROGRAM MAGISTER (S2) 

1) menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan /atau teknologi di bidang keahliannya 
melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran  logis, kritis, sistematis,  dan 
kreatif; 

2) mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian 
ilmiah, atau menghasilkan karya desain/seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah 
desain/seni, yang disusun dalam bentuk tesis; 

3) mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah yang terakreditasi; 
4) menyusun dan mengkomunikasikan ide dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara  

ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama 
masyarakat akademik; 

5) mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data 
hasil penelitian untuk keperluan penelituan lanjutan; 

6) meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri; 
7) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan 

komunitas penelitian yang lebih luas; 
8) melaksanakan penelitian bidang keilmuannya berbasis peta penelitian, dengan pendekatan inter 

atau multi disipliner, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain. 
9) mengidentifikasi bidang keilmuan obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta 

penelitian; 



Ketrampilan Kerja Umum Lulusan 
PROGRAM DOKTOR (S3) 

1) menemukan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu 

pengetahuan dan/ atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah 
berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; 

2) menemukan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya 

melalui penelitian ilmiah dengan pendekatan inter, multi atau transdisipliner, yang disusun dalam 
bentuk disertasi; 

3) mempublikasikan hasil penelitian di bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah yang terakreditasi; 
4) menyusun dan mengkomunikasikan pandangan kritis, argumen, dan solusi terhadap masalah/isu 

mutakhir di dalam masyarakat yang terkait bidang keilmuannya, yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara  ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media 
kepada masyarakat; 

5) mengembangkan penelitian bidang keilmuannya yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan/atau teknologi, serta peningkatan kemaslahatan manusia dengan berbasis 
peta jalan penelitian, melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner, baik secara mandiri 

maupun bekerjasama dengan lembaga lain; 
6) memimpin tim kerja atau tim penelitian pada bidang keahlian/keilmuannya; 

7) mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data 
hasil penelitian untuk keperluan penelituan lanjutan atau penelitian lain; 

8) meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi; 

9) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan 
komunitas penelitian yang lebih luas; 

10) meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada di bawah 
tanggungjawabnya; 

11) menyusun peta jalan penelitian bidang keilmuannya melalui kajian kritis atas fakta, konsep, 

prinsip, dan teori;   



PERSYARATAN KELULUSAN 

Selain wajib menyelesaikan beban pembelajaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), untuk dinyatakan lulus dari suatu program 
studi: 
• pada program sarjana, mahasiswa wajib menulis 1 (satu) artikel 

dari hasil penelitian skripsi/karya desain/seni/bentuk lain  
yang diunggah dalam laman perguruan tinggi yang bersangkutan; 

• pada program magister, mahasiswa wajib menulis 1 (satu) artikel 
dari hasil penelitian tesis/karya desain/seni/bentuk lain  
dalam terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi, dan prosiding 
seminar internasional, atau berkala ilmiah internasional; 

• pada program doktor, mahasiswa wajib menulis 1 (satu) artikel dari 
hasil penelitian disertasi/karya desain/seni/bentuk lain dan sudah 
diterima untuk diterbitkan dalam terbitan berkala ilmiah bertaraf 
internasional. 



Ketrampilan Kerja Umum Lulusan 
PROGRAM DIPLOMA  I (D1) 

1) melaksanakan pekerjaan spesifik yang bersifat rutin sesuai 
dengan prosedur operasi standar; 

2) memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks 
yang lazim, di bawah bimbingan; 

3) bekerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkungan 
kerjanya; 

4) bertanggungjawab atas hasil kerja orang lain yan setara;  



Ketrampilan Kerja Umum Lulusan 
PROGRAM DIPLOMA  II (D2) 

1. melaksanakan pekerjaan spesifik yang bersifat rutin sesuai 
dengan persyaratan kerja dan standar mutu; 

2. memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks 
yang lazim, secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun 
tanggungjawab pekerjaannya; 

3. bekerjasama, melakukan komunikasi, dan memiliki inisiatif, 
serta menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas; 

4. bertanggungjawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang 
lain yang setara; 



Ketrampilan Kerja Umum Lulusan 
PROGRAM DIPLOMA  III (D3) 

1. bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, baik yang 
bersifat rutin maupun yang tidak rutin, sesuai dengan persyaratan kerja 
dan standar mutu; 

2. memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks sesuai dengan 
bidang keahlian terapannya, berdasarkan pemikiran logis dan inovatif, 
secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab 
pekerjaannya; 

3. menyusun laporan atas hasil atau proses kerja dengan akurat dan sahih, 
dan mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada masyarakat 
pengguna; 

4. bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;  
5. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya dalam konteks penyelesaian pekerjaan tertentu yang 
ditugaskan;  

6. mengevaluasi diri, mengelola pembelajaran diri sendiri; 



Ketrampilan Kerja Umum  
LULUSAN PROGRAM DIPLOMA  IV (D4) 

MAMPU : 

1. bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, dengan persyaratan 
kerja dan mutu yang terukur; 

2. memecahkan masalah pekerjaan yang kompleks di bidang keahlian terapannya 
berdasarkan pemikian logis, kritis, dan inovatif, secara mandiri baik dalam pelaksanaan 
maupun tanggungjawab pekerjaannya; 

3. melakukan kajian kasus bidang keahlian terapannya yang disusun dalam kertas kerja 
atau laporan, atau menghasilkan karya rancangan di bidang keahlian terapannya 
berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, dan dapat diakses oleh masyarakat 
akademik; 

4. mengkomunikasikan informasi dan ide di bidang keahlian terapannya, secara efektif 
melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat yang sesuai bidang keahliannya; 

5. bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerjasama dengan lembaga atau organisasi 
dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja;  

6. mengambil keputusan secara tepat dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 
pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;  

7. mengelola pembelajaran diri sendiri;  

8. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat 
di dalam lembaga dan komunitas kerja yang lebih luas; 



Ketrampilan Kerja Umum Lulusan 
PROGRAM MAGISTER TERAPAN (S2 Tr) 

MAMPU : 
1. menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang 

keahliannya dengan menghasilkan karya desain atau produk, terutama inovasi teknologi 
yang memiliki nilai tambah, berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; 

2. menyusun tesis yang memuat konsep kajian aspek keilmuan dan/atau teknologi serta aspek 
nilai tambahnya, atas karya desain atau produk, terutama inovasi teknologi, yang 
dihasilkannya; 

3. melakukan validasi akademik dalam menyelesaikan masalah bidang keahliannya di dalam 
masyarakat, terutama di dalam industri yang relevan, melalui pengembangan keahlian dan 
pengetahuannya; 

4. mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah/teknologi yang 
terakreditasi; 

5. melakukan validasi akademik dalam menyelesaikan masalah bidang keahliannya di dalam 
masyarakat, terutama di dalam industri yang relevan, melalui pengembangan keahlian dan 
pengetahuannya;  

6. menuliskan hasil penelitian bidang keilmuan/teknologinya dalam bentuk artikel yang 
dapat dimuat pada terbitan berkala ilmiah nasional, prosiding seminar internasional, atau 
terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional; 

7. menyusun dan mengkomunikasikan ide dan hasil pemikiran yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media 
kepada masyarakat terutama masyarakat akademik. 



Ketrampilan Kerja Umum Lulusan 
PROGRAM DOKTOR TERAPAN (S3 Tr) 

1. menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan 
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain 
atau produk, terutama inovasi teknologi, yang memiliki nilai tambah, berdasarkan pemikiran 
logis, kritis, kreatif, dan arif;  

2. menyusun disertasi melalui penelitian inter, multi atau transdisipliner yang memuat kajian 
teoretis aspek keilmuan dan/atau teknologi, serta aspek nilai tambahnya, atas karya desain atau 
produk, terutama inovasi teknologi, yang dihasilkannya; 

3. melakukan penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju, dan dalam konteks komersial, melalui 
pendekatan inter, multi, atau transdisipliner, untuk menyelesaikan permasalahan di dalam 
masyarakat, terutama permasalahan teknologi di dalam industri yang relevan, dan untuk 
berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta peningkatan 
kemaslahatan manusia; 

4. mempublikasikan hasil penelitian di bidang keilmuan/teknologinya pada jurnal ilmiah/teknologi 
yang terakreditasi; 

5. menyusun dan mengkomunikasikan argumen dan solusi, berdasarkan pandangan kritis atas fakta, 
konsep, prinsip, atau teori, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, 
melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat;  

6. memimpin dan mengelola suatu program rekayasa yang memiliki keterbatasan waktu dan 
finansial; 



Ketrampilan Kerja Umum Lulusan 
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI 

MAMPU : 

1. bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang 

minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya; 

2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis,  dan kreatif; 

3. menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan 

kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesinya, yang  dapat diakses oleh masyarakat 

akademik; 

4. mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan 

kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara  ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat 

terutama masyarakat profesinya; 

5. meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja; 

6. bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;  

7. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan 

pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;  

8. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;  

9. bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;  

10. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;  

11. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi 

untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;   

12. meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri; 
 



Ketrampilan Kerja Umum Lulusan 
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 

1. bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, dan memiliki 

kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi tersebut yang berlaku secara 

nasional/internasional; 

2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif; 

3. menyusun laporan hasil studi setara tesis yang hasilnya disusun dalam bentuk publikasi pada jurnal ilmiah profesi 

yang terakreditasi, atau menghasilkan karya desain yang spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau 

kaidah desain dan  kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional;  

4. mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi 

pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media; 

5. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi ;  

6. meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja 

dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasiona l; 

7. bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;  

8. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan 

profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;  

9. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih 

luas dari bidang profesinya;  

10. bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah 

pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;  

11. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;  

12. meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;  

13. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi 

untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya; 
 



Ketrampilan Kerja Umum Lulusan 
PROGRAM PENDIDIKAN SUBSPESIALIS 

1. bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, dan memiliki kompetensi kerja 
yang setara dengan standar kompetensi profesi tersebut yang berlaku secara internasional; 

2. membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, 
sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif; 

3. menyusun laporan hasil studi setara disertasi yang hasilnya disusun dalam bentuk artikel yang dapat dimuat pada terbitan 
berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah yang memenuhi syarat-syarat untuk diakreditasi, atau prosiding 
seminar internasional, atau terbitan berkala ilmiah internasional,  atau menghasilkan karya desain spesifik beserta 
deskripsinya berdasarkan metode atau kaidah rancangan dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada 
tingkat regional atau internasional; 

4. melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya 
baik oleh dirinya sendiri, sejawat,  atau sistem institusinya; 

5. mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, 
dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum 
melalui berbagai bentuk media; 

6. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi; 

7. meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan 
mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional; 

8. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi 
atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; 

9. bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;  

10. memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari 
bidang profesinya;  

11. bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang 
kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;  

12. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;  

13. meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;  

14. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk 
keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.   



Dosen paling sedikit memiliki kualifikasi akademik yang dinyatakan 
dengan ijazah sebagai berikut:  
 
1. Ijazah magister untuk melaksanakan proses pembelajaran pada 

program sarjana;  
2. Ijazah magister terapan untuk program diploma tiga dan program 

diploma empat; 
3. Ijazah doktor untuk melaksanakan proses pembelajaran pada 

program magister dan program doktor; 
4. Ijazah doktor terapan untuk melaksanakan proses pembelajaran 

pada program magister terapan dan program doktor terapan; 
5. Ijazah profesi, ijazah spesialis, dan/atau ijazah sub spesialis untuk 

melaksanakan proses pembelajaran pada program profesi 
dan/atau spesialis. 



Seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak 
memiliki kualifikasi akademik dapat diangkat sebagai dosen 

melalui rekognisi pembelajaran lampau. (RPL) 

• Rekognisi pembelajaran lampau sebagai berikut:  
– untuk diangkat sebagai dosen pada program diploma tiga, 

program diploma empat, dan program sarjana, seseorang 
yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki 
kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi paling 
rendah setara dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan) atau 
9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional; 

– untuk diangkat sebagai dosen pada program magister 
dan/atau program doktor, seseorang yang memiliki 
keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi 
akademik, harus memenuhi kualifikasi paling rendah 
setara dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) pada 
Kerangka Kualifikasi Nasional. 



PINDAH PRODI 

1. Mahasiswa yang akan mengikuti suatu program studi yang tidak 
sebidang pada Program Magister atau Program Doktor, wajib terlebih 
dahulu menempuh dan lulus mata kuliah matrikulasi paling sedikit  
12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan program studi. 

2. Mahasiswa atau lulusan program studi pada jenis pendidikan tertentu 
dapat berpindah atau melanjutkan ke program studi pada jenis 
pendidikan yang lain dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
dalam program studi pada jenis pendidikan tujuan.  

3. Persyaratan yang dimaksud pada ayat (6) terdiri atas: 
1. mampu memenuhi capaian pembelajaran program studi pada jenis 

pendidikan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; 
2. telah memenuhi sebagian atau seluruh capaian pembelajaran satu strata di 

bawah strata dari program studi pada jenis pendidikan tujuan. 
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diukur melalui 

ujian masuk program studi pada jenis pendidikan tujuan yang dilakukan 
secara akuntabel dan transparan. 

4. Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diwujudkan melalui 
penyusunan dan penetapan persyaratan dan instrumen ujian masuk 
program studi pada jenis pendidikan tujuan. 

5. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diwujudkan melalui 
pengumuman tentang persyaratan kepada masyarakat. 





PARAMETER DAN UNSUR DESKRIPSI KKNI 

PARAMETER 
DESKRIPSI 

Unsur-unsur deskripsi 

KEMAMPUAN DI 

BIDANG KERJA 

 PENGETAHUAN/ 

KEILMUAN YANG 

DIKUASAI  

KEWENANGAN DAN 

TANGGUNGJAWAB 
(kemampuan manajerial) 

Kemampuan bidang yang terkait, 

metode /cara yang digunakan, 

tingkatan kualitas hasil,  

kondisi /standar proses. 

Cabang ilmu dan lingkup kajian 

Peran yang bisa dilakukan berdasarkan 

kemampuan bidang ilmu tersebut 

Lingkup tanggung jawab 

Standar sikap 



PARAMETER- DESKRIPTOR 

1 Mampu melakukan ………………………………… 

  dengan menggunakan ……………………………. 

  dengan cara ……………………………………………. 

  dan dapat menunjukkan hasil ……………….. 

  dalam (kondisi) ………………………………………. 

2   Menguasai pengetahuan ……………………….  
  sehingga dapat ……………………………………….. 

3   Memiliki kemampuan (pengelolaan)…. ……                          
dan…….(softskills)…………………………………….. 



 UNSUR-UNSUR 
DESKRIPSI 

(Contoh) Menyusun learning outcome Program studi 

DESKRIPSI GENERIK 
LEVEL 6 

Unsur deskripsi 
Prodi Arsitektur (S1) 

Deskripsi generik  
lulusan Prodi Arsitektur 

a 

Mampu 

melakukan…. Mampu mengaplikasikan 

bidang keahliannya  dan 

memanfaatkan IPTEKS  pada 

bidangnya  dalam 

penyelesaian masalah serta 

mampu beradaptasi terhadap 

situasi yang dihadapi. 

 

Merancang  Mampu merancang arsitektur dengan 

dengan 

metode ……. 

proses desain tertentu, dengan CAD, 

obyek arsitektur fiktif 

menggunakan CAD program  melalui 

proses desain tertentu 

menunjukkan 

hasil ………. 
kreatif 

secara kreatif, sebagai wujud kemampuan 

beradaptasi 

dalam kondisi Lingkup lingkungan terbatas 
terhadap masalah lingkungan yang 

dihadapi. 

b 

Menguasai 

pengetahuan 

Menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan tertentu 

secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus dalam 

bidang pengetahuan tersebut 

secara mendalam, serta 

mampu memformulasikan 

penyelesaian masalah 

prosedural. 

Teori arsitektur dan teori perancangan, 

Prinsip dan teknik perancangan 

arsitektur 

Menguasai teori arsitektur khususnya 

prinsip dan teknik perancangan arsitektur, 

sehingga 

Merancang dan mengkomunikasikan 

rancangan lewat  bahasa arsitektural  

dalam tema tertentu, dan 

mengembangkan pengetahuan  

arsitektur 

mampu menghasilkan rancangan dalam 

tema tertentu dan mengkomunikasikan 

secara  komunikatif arsitektural, serta 

mampu mengembangkan pengetahuan 

arsitektur. 

untuk dapat 
melakukan 

c 

Mampu 
mengelola 

Mampu mengambil keputusan 

strategis berdasarkan analisis 

informasi dan data, dan 

memberikan petunjuk dalam 

memilih berbagai alternatif 

solusi. 

mempertanggung jawabkan secara 

akademik dan mandiri serta dapat 

bekerja dalam kelompok kecil bidang 

perancangan dengan bimbingan 

Mampu mengambil keputusan desain  

secara akademik  dan mandiri dalam 

memimpin kelompok kerja terbatas. 

Komunikatif, estetis, etis, apresiatif, 

partisipatif 

Memiliki sikap etis, estetis, apresiatif dan 

partisipatif dalam merancang. 
dan memiliki 
sikap 



 UNSUR-UNSUR DESKRIPSI KETERANGAN 

1 

a. Mampu melakukan Apa saja yang bisa dikerjakan saat ia lulus prodi ini (diturunkan dari 2b) 

b. metode /cara Diisi  metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan di baris 1a 

c. kualitas hasil  Sampai taraf apa hasil yang harus dikerjakan/dihasilkan. 

d. kondisi Dalam kondisi apa kemampuan (a) dilakukan, batas-batasnya. 

2 

a. Menguasai  

pengetahuan 
Diisi  dengan cabang ilmu, atau IPTEKS yang harus dikuasai, untuk 
menunjang kemampuan pada (1a dan 2 b) 

b. untuk dapat melakukan 

1. Tetapkan peran yang diharapkan bisa dilakukan oleh lulusan yang 
baru lulus. 

2. Dengan peran tersebut  kemampuan  apa yang harus dimiliki, 
rumusan kemampuan inilah yang harus dituliskan pada baris (1)  

3 

a. Mampu mengelola Kemampuan manajerial dan tingkat tanggung jawab sesuai tingkat yang 
ada dalam rumusan generik KKNI(sesuai levelnya). 

b. dan memiliki sikap 
Diisi jika ada syarat sikap (softskills) khusus untuk mampu melakukan 
peran yang ditulis pada (2b) atau sikap yang harus dimiliki untuk bisa 
menjalankan tugas (1a) dengan baik. 



CAPAIAN PEMBELAJARAN  
(learning outcomes) 

D3    
level 5 

S1   
level 6 

Profesi 
level 7 

S2   
level 8 

S3   
level 9 

PARAMETER 

DESKRIPSI 

SIKAP DAN                         

TATA NILAI 

KEMAMPUAN DI 

BIDANG KERJA 

PENGETAHUAN        

YANG DIKUASAI   

KEWENANGAN dan 

TANGGUNG JAWAB 

endrotomoits@yahoo.com 

Mengacu pada deskripsi umum KKNI 

Diturunkan dari profil lulusan 

Kesesuaian dengan rumpun ilmu 

Lingkup tanggung jawab bidang keahlian 



LEVEL KATA KUNCI GRADASI PENGETAHUAN 

9 fasafah  

8 Teori 

7 Teori 

6 
konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan 

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut 

secara mendalam 

5 konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum 

4 prinsip dasar bidang keahlian tertentu  

3 
pengetahuan operasional  yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep 

umum  

2 
pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang 

kerja yang spesifik 

1 pengetahuan faktual 



LEVEL KATA KUNCI GRADASI KEMAMPUAN KERJA 

9 Pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin 

8 
Mengembangkan IPTEKS melalui riset inter/multi disiplin, inovasi, 

teruji. 

7 
Mengelola sumber daya, menerapkan, minimal setara standar profesi, 

mengevaluasi, pengembangan strategis organisasi. 

6 Mengaplikasikan, mengkaji, mebuat desain, memanfaatkan IPTEKS 

5 menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode  

4 
menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik , memilih 

metode baku 

3 melaksanakan serangkaian tugas spesifik,  

2 melaksanakan satu tugas spesifik 

1 
melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dibawah 

pengawasan langsung 



 
Capaian Pembelajaran  Program Studi ADMINISTRASI BISNIS  

 

Sarjana  (KKNI  Level 6)   Magister (KKNI level  8)  Doktor (KKNI level  9)  

 Merumuskan gagasan dan 
memformulasikan dalam 
rancangan bisnis yang 
berkemampulabaan, 
berkelanjutan dan bermanfaat 
bagi masyarakat, berdasarkan 
analisis dan kepekaan 
menangkap peluang bisnis 
dengan menerapkan prinsip-
prinsip kewirausahaan yang 
berakar pada kearifan lokal  

 Mampu melaksanakan kegiatan 
fungsi-fungsi bisnis sebagai 
realisasi gagasan bisnis yang 
memanfaatkan  sumberdaya 
bisnis secara efektif dan efisien. 

 Mampu menyajikan beberapa 
alternatif model administrasi 
bisnis  untuk menyelesaikan 
masalah  di berbagai bidang 
dalam lingkup terbatas   yang 
dapat digunakan sebagai dasar 
pengambilan keputusan secara 
tepat.  

 Mampu mendiseminasikan kajian 
administrasi bisnis  yang akurat 
dalam bentuk laporan atau  
kertas kerja  

 Mampu mengembangkan  
pengetahuan administrasi bisnis 
melalui riset dengan pendekatan inter 
atau multidisipliner hingga 
menghasilkan karya yang teruji, dan 
berpotensi untuk diaplikasikan dalam 
memecahkan masalah IPTEKS  

 Mampu mengusulkan solusi  masalah  
bisnis yang kontekstual pada 
lingkungan yang kompleks dan dinamis 
dalam wujud rancangan bisnis yang 
inovatif, efektif dan berdaya saing, 
berdasarkan kajian keilmuan dan atau 
praktek profesionalnya.  

 Mampu memimpin organisasi bisnis, 
dan menyusun, mengimplementasikan 
serta mengevaluasi strategi bisnis 
secara transparan dan akuntabel 
dengan menerapkan prinsip-prinsip 
kewirausahaan. 

 Mampu berkontribusi dalam 
perencanaan peta jalan riset dalam 
bidang administrasi bisnis  dan/atau  
mengelola riset di dalam  bidang 
administrasi bisnis pada fungsi-fungsi 
atau sektor bisnis tertentu  

 Mampu mendiseminasikan kajian 
administrasi bisnis yang akurat dalam 
bentuk publikasi saintifik pada jurnal 
ilmiah yang terakreditasi  

 Mampu melakukan pendalaman 
atau perluasan teori dan konsep  
baru dalam bidang  Administrasi 
bisnis melalui riset dengan 
pendekatan, inter-, multi-, atau 
transdisiplin  yang menghasilkan 
karya yang teruji   dan original 
yang diakui secara nasional 
maupun internasional dalam 
bentuk publikasi pada jurnal 
ilmiah yang terakreditasi, atau 
dalam bentuk  model 
pengembangan bisnis secara 
komprehensif yang dapat diuji. 

 Mampu menyusun kebijakan 
dalam menyelesaikan masalah 
administrasi bisnis pada tingkat 
korporasi  dalam rangka proses 
penyelenggaraan pencapaian visi 
organisasi yang berkelanjutan, 
yang bermanfaat bagi para 
pemangku kepentingan.  

 Mampu mengembangkan 
sumberdaya dan organisasi untuk 
melaksanakan program yang 
berada di bawah tanggung 
jawabnya dengan menerapkan 
prinsip-prinsip kewirausahaan. 

endrotomoits@yahoo.com 
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SOCIAL 
SCIENCE, 
ETHICS, 

HUMINITY 
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BASIC 
MEDICAL 
SCIENCE 

DENTAL CARE 
PROFESION  

PROGRAM 
PENDIDIKAN 
SPESIALIS 

PROGRAM 
PENDIDIKAN 
PROFESI 

BIOMEDICAL
/DENTISTRY 
SCIENCE  

PROGRAM 
PENDIDIKAN 
SARJANA 
KEDOKTERAN 
GIGI 



SURAT KETERANGAN 

PENDAMPING IJASAH 

(SKPI) 

TRANSKRIP 

1 Pancasila B 

2  Agama A 

3 Kewarganegaraan B 
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Paragraf 2  UUPT Tahun 2012 

RUMPUN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 

Pasal 10 

1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan 
kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu 
Pengetahuan yang disusun secara sistematis 

2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas : 

a. rumpun ilmu agama 

b. rumpun ilmu humaniora 

c. rumpun ilmu sosial 

d. rumpun ilmu alam 

e. rumpun ilmu formal, dan  

f. rumpun ilmu terapan 



Pharmaceutical  Public Health Pharmaceutical  Care 

 
 

Organisation and management Profesional/Personal 

Scientific knowledge 

Management  knowledge 
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1. Health promotion  
2. Medicines information 

and advice 

1. Assessment of medicines  
2. Compounding  medecines 
3. Dispensing  Accurately 

dispense 
4. Medicines 
5. Monitor medicines therapy 
6. Patient consultation and 

diagnosis 

1. Budget and reimbursement  
2. Human Resources management  
3. Improvement of service  
4. Procurement  
5. Supply chain and management  
6. Supply chain and management 
7. Work place management 

1. Communication skills 
2. Continuing Professional 

Development  
3. Legal and regulatory practice 
4. Professional and ethical 

practice  
5. Quality Assurance and 

Research in the work place 
6. Self-management   



IS : Information System 

CS : Computer  Science 

SE : Software Engineering 

IT   : Information Technologi 

CE : Computer Engineering 

Diolah dari presentasi Aptikom 
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3. Dispensing  Accurately 

dispense 
4. Medicines 
5. Monitor medicines therapy 
6. Patient consultation and 

diagnosis 

1. Budget and reimbursement  
2. Human Resources management  
3. Improvement of service  
4. Procurement  
5. Supply chain and management  
6. Supply chain and management 
7. Work place management 

1. Communication skills 
2. Continuing Professional 

Development  
3. Legal and regulatory practice 
4. Professional and ethical 

practice  
5. Quality Assurance and 

Research in the work place 
6. Self-management   
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TEKNIK 

PERAWATAN 

PENDEKATAN 

BARU 

 KRITERIA 

MUTU 

STUDI / 

ANALISIS 

OBYEK 

PERTANIAN 

Endro, 2009 

PEMBIBITAN & 

PROSES TANAM 
PROSES 

PEMASARAN 

KEBIJAKAN 

PERTANIAN 

(KETAHANAN PANGAN) 

(KESEHATAN PANGAN) 

Contoh Peta untuk menetapkan bahan kajian/ materi ajar 
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Standar 
kompetensi 

Kemampuan 
aplikatif 

Langsung 
kerja 

endrotomoits@yahoo.com 



Standar 
kompetensi 

 PROSES  
PEMBELAJARAN 

Kemampuan 
inventif 

endrotomoits@yahoo.com 



DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KURSUS SEPEDA MOTOR SESUAI DENGAN KKNI LEVEL IV 

  
Kemampuan di 
bidang kerja  
  

1. Mampu mengidentifikasi, menggunakan, dan memelihara alat uji dan diagnosa untuk melakukan pekerjaan 
sebagai mekanik ahli sepeda motor. 

2. Mampu menguji dan mendiagnosa kerusakan motor/engine berikut sistem-sistemnya, sistem pemindah tenaga, 
rem, rangka dan suspensi, serta kelistrikan agar kondisi sepeda motor sesuai dengan standar spesifikasinya. 

3. Mampu membuat laporkan secara tertulis hasil pekerjaannya.  

  
Pengetahuan 
yang dikuasai   
  

1. Menguasai menguasai prinsip-prinsip dasar tentang rekayasa teknologi dalam bidang teknik mekanik otomotif 
sebagai bagian dari spektrum automotive engineering. (Tipe dan sistem engine khususnya tentang menguji dan 
mendiagnosa kerusakan pada motor/engine berikut sistem-sistemnya, sistem pemindah tenaga, rem, rangka dan 

suspensi, serta kelistrikan. 
2. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis, fungsi, cara menggunakan alat uji dan diagnosa untuk melakukan 

pekerjaan sebagai mekanik ahli sepeda motor. 
3. Menguasai pengetahuan operasional dasar tentang:  

a. Pengujian dan diagnosa engine berikut sistem-sistemnya 

b. Pengujian dan diagnosa sistem pemindah tenaga berikut komponen-komponennya 

c. Pengujian dan diagnosa sistem rem berikut komponen-komponennya 

d. Pengujian dan diagnosa sistem rangka dan suspensi berikut komponen-komponennya 

e. Pengujian dan diagnosa wiring diagram sistem penerangan dan asesories  
f. Membaca dan mereset kode kerusakan aktuator (ECU – Electrical Control Unit, Fuel Pump, Pressure 

Regulator, Inlet Air Temperature Sensor, Inlet Air Pressure Sensor, Camshaft Sensor, Throttle Sensor, Speed 
Sensor, Vehicle-down Sensor) 

g. Melepas dan mengganti aktuator (ECU – Electrical Control Unit, Fuel Pump, Pressure Regulator, Inlet Air 
Temperature Sensor, Inlet Air Pressure Sensor, Camshaft Sensor, Throttle Sensor, Speed Sensor, Vehicle-down 
Sensor) 

 Hak dan 
tanggung jawab 
pada bidang 
kerjanya 

1. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan pengujian dan pendiagnosaan kerusakan motor/engine berikut 
sistem-sistemnya, sistem pemindah tenaga, rem, rangka dan suspensi, serta kelistrikan secara mandiri dan dapat 

bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. 
2. Mampu melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan rekan kerja dan pengguna jasa. 
3. Dapat diberi tanggung jawab membimbing mekanik madya yang baru direkrut. 



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI  SKKNI 
KURSUS MEKANIK AHLI SEPEDA MOTOR  LEVEL 4 

NO KOMPETENSI UNIT KOMPETENSI INDIKATOR KELULUSAN 

1 Mampu menggunakan dan 

memelihara alat uji dan 

alat diagnosa 

1. Mampu menggunakan tachometer, timing 
light, dan scaner 

2. Mampu memelihara tachometer, timing 
light, dan scaner 

1. Ketepatan dalam mengukur putaran idle engine 

2. Ketepatan dalam mengukur saat pengapian 

3. Ketepatan dalam mendetektsi kode kerusakan 
actuator engine 

2 Mampu menguji dan 

mendiagnosa engine 

berikut sistem-sistemnya 

1. Mampu menguji kerja sistem pendinginan. 

2. Mampu mendiagnosa kerusakan sistem 
pendinginan. 

3. Mampu menguji kerja sistem pelumasan  

4. Mampu mendiagnosa kerusakan sistem 
pelumasan.  

5. Mampu menguji kerja sistem bahan bakar  

6. Mampu mendiagnosa kerusakan sistem 
bahan bakar. 

1. Keberfungsian sistem pendinginan 

2. Keakuratan data hasil diagonsa kerusakan 
sistem pendinginan. 

3. Keberfungsian sistem pelumasan 

4. Keakuratan data hasil pendiagonsaan 
kerusakan sistem pelumasan. 

5. Keberfungsian sistem bahan bakar 

6. Keakuratan data hasil pendiagonsaan 
kerusakan sistem bahan bakar. 

3 Mampu menguji dan 
mendiagnosa sistem 
pemindah tenaga berikut 
komponen-komponennya 

1. Mampu menguji kerja sistem kopling 
manual dan otomatis 

2. Mampu mendiagnosa kerusakan sistem 
kopling manual dan otomatis 

3. Mampu menguji kerja sistem transmisi 
manual dan otomatis 

4. Mampu mendiagnosa kerusakan sistem 
transmisi manual dan otomatis 

5. Mampu menguji kerja sistem rantai dan 
gear set  

6. Mampu mendiagnosa kerusakan sistem 
rantai dan gear set 

1. Keberfungsian kerja sistem kopling manual dan 
otomatis  

2. Keakuratan data hasil pendiagonsaan 
kerusakan sistem kopling manual dan otomatis 

3. Keberfungsian kerja sistem transmisi manual 
dan otomatis 

4. Keakuratan data hasil pendiagonsaan 
kerusakan sistem transmisi manual dan 
otomatis 

5. Keberfungsian kerja sistem rantai dan gear set 

6. Keakuratan data hasil pendiagonsaan 
kerusakan sistem rantai dan gear set 

4 dst 



Dimensi 
Pengeta 

huan 

Dimensi proses Kognitif 

Mengi 
ngat 

Mema 
hami 

Mengapli 
kasikan 

Menga  
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Menge 
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Mencip 
ta 
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Prosedural  
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Metakognitif 
 
 

 
  



CONTOH BUTIR-BUTIR EVALUASI DESKRIPTOR 
PROGRAM STUDI ILMU GIZI SESUAI JENIS STRATA 

no 
Jenjang kemampuan 

Kata kunci 
D3 D4/S1 Profesi S2 

1 melaksanakan 

Merencanakan 

dan 
melaksanakan 

Merencanakan 

melaksanakan 
mengendalikan 

Merencanakan 

mengevaluasi 
memperbarui 

(Pelayanan, 

intervensi, 
stabilisasi) gizi. 

2 Fokus individu Fokus individu 

dan kelompok 
semua Semua Individu, kelompok,       

masyarakat 

3 umum umum spesifik spesifik Promotif, preventif,    

kuratif, rehabilitatif. 

4 Pengertian dan 

penerapan 

Analisis  

 

Analisis dan 

praktek 

Analisis dan 

pengembangan 

Kesehatan gizi dan 

ekonomi setempat 

5 Prinsip dasar Teori dan teknik 
Teori, teknik, 

rincian aplikatif 

Teori, teknik, 

pengembangan 

Ilmu Kesehatan - Gizi   

(teknologi pangan 
seni kuliner) 
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Garis 
Besar 

Rencana 
Pembljrn  
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PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN 

Pengem 
bangan 
Pembela 
jaran 

Dosen 

EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN  
endrotomoits@yahoo.com 

Wacana 
Kependidikan 

Filsafat 
pendidikan 

Konsep 
Pembelajaran 

Taksonomi  
Kemampuan Rancangan 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Mahasiswa 

Etika 
pembelajaran 

Teori 
belajar 

Profesi dosen 

Ketrampilanme
ngajar 

Buku ajar & 
Media  

Sumber 
belajar 

Teknik penilaian 

Altenative assesment 

Motivasi 

Cara belajar 

Pembelajaran SCL 

Penelitian 
tindak kelas 

Rekonstruksi 
matakuliah 


