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(Team Leader)(Team Leader)

11. Wake up calls . Wake up calls –– GlobalGlobal
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FORA  KERJASAMA FORA  KERJASAMA GLOBALGLOBAL

44

C C -- AFTAAFTA WTOWTOII--AFTAAFTA AECAEC

130 countries130 countries

20202020

AA--EE--countriescountries

20152015

IndiaIndia--AA--countriescountries

20112011

ChinaChina--AA--countriescountries

20102010

Slide oleh: M.Moedjiman-DPKN

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

(Single Market and Production Base)

• Free Flow of Goods

• Free Flow of Services

• Free Flow of Investment

• Free Flow of Capital 

• Free Flow of Professionals 

and Skilled Labors

Slide oleh: M.Moedjiman-DPKN
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ROADMAP MOBILITAS BEBAS TENAGA KERJA KOMPETEN & PROFESIONAL

2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015

�Harmonisasi

regulasi

�Perbaikan

sistem dan

penguatan

institusi

Persiapan dan

pelaksanaan

MRA

Pelaksanaan

MRA untuk

okupasi yang 

sdh disepakati

Perluasan, 

penyiapan &

pelaksanaan

untuk bidang

profesi lain. 

NO BIDANG PROFESI NO MRA TAHUN

1 ENGINEERS 5 MEDICAL DOCTOR

2 ARCHITECT 6 DENTIST

3 ACCOUNTANT 7 NURSES

4 LAND SURVEYORS 8 LABORS IN TOURISM 

BIDANG PROFESI YANG TELAH MEMILIKI MRA

Mega

ASEANASEAN

QUALIFICATIONSQUALIFICATIONS

REFERENCEREFERENCE

FRAMEWORKFRAMEWORK

Megawati Santoso

Vice Chair of Task Force of the

ASEAN Qualifications Reference Framework
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LOGISTICS SERVICES 

LEGAL SERVICES 

ACCOUNTANCY 

ARCHITECTURE 

ENGINEERING SERVICES

COMPUTER AND RELATED SERVICES 

POSTAL AND COURIER SERVICES 

CONSTRUCTION AND RELATED 

ENGINEERING SERVICES

TELECOMMUNICATIONS 

AUDIOVISUAL SERVICES 

DISTRIBUTION SERVICES 

EDUCATION SERVICES

ENERGY SERVICES 

ENVIRONMENTAL SERVICES 

FINANCIAL SERVICES

TOURISM 

MARITIME TRANSPORT

ROAD TRANSPORT SERVICES 

Wake up calls Wake up calls –– NationalNational
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KONDISI SDM INDONESIAKONDISI SDM INDONESIA

11

Pendidikan 2001 2006 2010

Sekolah Dasar 63.0% 55.5% 51.5%

SMP 17.7% 20.2% 18.9%

SMA 10.3% 12.7% 14.6%

SMK 5.5% 6.2% 7.8%

Diploma I,II,III 1.6% 2.2% 2.7%

S1/D IV keatas 1.8% 3.2% 4.6%
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Proporsi SDM vs Tingkat 

Pendidikan

70.40%

22.40%

7.20% Tinggi

Menengah

Dasar

INDONESIAINDONESIA

24.30%

56.30%

20.30%
Tinggi

Menengah

Dasar

MALAYSIAMALAYSIA

20.40%

39.30%

40.30% Tinggi

Menengah

Dasar

OECDOECD
T

in
g

k
a

t 
P

e
n

d
id

ik
a

n
Indonesia

Malaysia

OECD

Jumlah Tenaga Kerja

INDUSTRI BERBASIS 

RISET

INDUSTRI MENENGAH 

- BERAT

INDUSTRI MENENGAH 

- RINGAN

”Demographic Bonus"

Sumber: Menko Perekonomian, 2010

Demographic Bonus or Demographic Disaster?Demographic Bonus or Demographic Disaster?

13
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1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Labor Productivity (constant 2000 US$)

Indonesia

Malaysia

Philippines

Thailand

Viet Nam

Source: ADB, 2007

PRESIDENTIAL DECREE NO. 8 – 2012
LAW NO 12 – 2012
MINISTRIAL DECREE NO. 73 – 2013

IndonesianIndonesianddddddddualificationualification FrameworkFramework

22.  .  SOLUSISOLUSI
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DASAR PERTIMBANGANDASAR PERTIMBANGANDASAR PERTIMBANGANDASAR PERTIMBANGAN

1. Ratifikasi perjanjian internasional tentang SDM terkait

AFTA, WTO, GATS.

2. Pengembangan NQF di berbagai belahan dunia

3. Program peningkatan mutu SDM Nasional

4. Peningkatan akses pendidikan formal, non-formal dan

informal

5. Penyetaraan kualifikasi proses 

pendidikan, pelatihan, penglaman kerja atau proses 

otodidak

6. Mobilitas pekerja antara negara :

– Perluasan kesempatan bekerja di luar negeri bagi SDM Indonesia 

– Penyetaraan kualifikasi pekerja asing

Heading 2

Body Text

• Bullet Point

AQF
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Contoh SQF (FORMAL EDUCATION)

* An Introductory Guide to National Qualifications Frameworks: Conceptual and Practical Issues for Policy Makers, By Ron Tuck

DDIFFERENTIFFERENT PPATHWAYSATHWAYS

WWell definedell defined

OOUTPUT / UTPUT / OOUTCOMESUTCOMES

11

22

33

44

55

77

88

99

66
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PencapaianPencapaian Level KKNI Level KKNI MelaluiMelalui BerbagaiBerbagai JalurJalurPencapaianPencapaian Level KKNI Level KKNI MelaluiMelalui BerbagaiBerbagai JalurJalur

1

2

3

4

5

6

7

9

8

11

22

33

44

55

77

88

99

66

EXPERT

TECHNICIAN/ 

ANALYST

OPERATOR

S2S2

S1S1

S3S3

General General 
High SchoolHigh School

PROFESSIONALPROFESSIONAL

SPECIALISTSPECIALIST

S2(A)S2(A)

S3(A)S3(A)

DIVDIV

Vocational Vocational 
High SchoolHigh School

DIIIDIIIDIIIDIII

DIIDIIDIIDII

DIDIDIDI

LEARNING PROGRESS IN  SKILLS AND 

PROFESSIONS DEVELOPMNET

LEARNING 

PROGRESS IN 

SCIENCE 

DEVELOPMENT OCCUPATION UPGRADING OR JOB 

CAREER PATHWAYS IN TRAINING / NON 

FORMAL  EDUCATION PROGRAMS
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Capaian Pembelajaran

(learning outcomes) adalah

internasilisasi dan akumulasi 

ilmu pengetahuan, 

pengetahuan praktis, 

ketrampilan, afeksi, dan 

kompetensi yang dicapai 

melalui proses pendidikan 

yang terstruktur dan 

mencakup suatu bidang 

ilmu/keahlian tertentu dandan

melalui pengalaman kerja.Kompetensi Kerja

CapaianCapaian pembelajaranpembelajaran

//KompetensiKompetensi LulusanLulusan PARAMETER PARAMETER DESKRIPSIDESKRIPSI

SikapSikap Dan Tata Dan Tata NilaiNilai

((DeskripsiDeskripsi UmumUmum KKNIKKNI))

KemampuanKemampuan didi BidangBidang KerjaKerja

PengetahuanPengetahuan yang yang DikuasaiDikuasai

HakHak//wewenangwewenang dandan TanggungTanggung

JawabJawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(alinea 1 disetiap level)

(alinea 2 disetiap level)(alinea 3 disetiap level)

(deskripsi umum)
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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.

LEVELLEVEL 11

• 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.

• Memiliki pengetahuan faktual.

• Bertanggung jawab atas  pekerjaan sendiri dan tidak 

bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain 
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LEVELLEVEL 22

• 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 operasional dasar dan pengetahuan

faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih

pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim

timbul.

• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 

tanggung jawab membimbing orang lain.

LEVELLEVEL 33

• 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.

• 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.

• Mampu kerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup

kerjanya; Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat 

diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain
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LEVELLEVEL 44

• 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.

• Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan

mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang

kerjanya.

• 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 

kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain

LEVELLEVEL 55

• 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.

• Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum,

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
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LEVELLEVEL 66

• 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

dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut

secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian

masalah prosedural.

• 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.

LEVELLEVEL 7                                      7                                      

• 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 memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau

seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan

monodisipliner.

• Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis

dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua

aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang

keahliannya.
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LEVELLEVEL 8                                     8                                     

• 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 inter 

atau multidisipliner .

• Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat

bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat

pengakuan nasional dan internasional.

LEVELLEVEL 9                                                               9                                                               

• 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,

multi, dan transdisipliner.

• Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset

dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan

dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat

pengakuan nasional dan internasional.
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33. . PeranPeran KEMENDIKBUD  KEMENDIKBUD  dalamdalam

PeningkatanPeningkatan MutuMutu SdmSdm NasionalNasional

BerbasisBerbasis KKNIKKNI

A.A. Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan 

melalui Penyetaraan Jenis dan Strata Pendidikan melalui Penyetaraan Jenis dan Strata Pendidikan 

Nasional dengan KKNI Nasional dengan KKNI 

B. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

C. Perpindahan antara jenis dan strata pendidikan 

tinggi

D. Sistem Penjaminan Mutu berbasis KKNI

• Ketidakjelasan

diskriminasi antar jenis

pendidikan akademik –

vokasi – profesi

• Terjadi disparitas mutu

lulusan untuk jenjang

pendidikan yang sama

• Ketidak setaraan capaian

pembelajaran (Learning 

Outcomes) untuk prodi

yang sama

Kondisi Saat Ini

Jenis dan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia
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SASARAN KEDEPAN

LEARNING OUTCOMES

Q
U

A
LI

F
IC

A
T

IO
N

• Penataan mutu pendidikan tinggi

berdasarkan penjenjangan

kualifikasi lulusan

• Penyesuaian capaian pembelajaran

untuk prodi sejenis

• Penyetaraan capaian pembelajaran

dengan penjenjangan kualifikasi

dunia kerja

UntukUntuk akuntabelakuntabel…..…..

1.1. JenisJenis pendidikanpendidikan yang yang tepattepat

2.2. NomenNomen KlaturKlatur DisiplinDisiplin AkademikAkademik yang yang 

tepattepat

3.3. GelarGelar AkademikAkademik yang yang tepattepat

4.4. Learning Outcomes yang Learning Outcomes yang akuntabelakuntabel

5.5. ProsesProses pendidikanpendidikan yang yang benarbenar
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(deskripsi umum)

Terbagi 2: Kemampuan kerja umum

untuk mengatur compatibilitycompatibility –

ditetapkan olh SNPT

diusulkan oleh

prodi/forum prodi

untuk ditetapkan oleh

menteri

Ditetapkan dalam

SNPT, boleh ditambah, 

tidak boleh dikurangi

Kemampuan

kerja khusus –

diusulkan oleh

prodi/forum 

prodi untuk

ditetapkan oleh

menteri

Ditetapkan dalam SNPT, 

untuk mengatur

compatibilitycompatibility, , boleh

ditambah, tidak boleh

dikurangi

ContohContoh--contohcontoh deskripsideskripsi CapaianCapaian PembelajaranPembelajaran
Deskripsi yang resmi untuk Sikap dan Tata Nilai,  Kemampuan kerja umum, 
Kewenangan dan Tanggung Jawab – menunggu pemberlakukan permen
SNPT

Deskripsi resmi untuk penguasaan pengetahuan dan kemampuan kerja
khusus wajib disampaikan oleh masing-masing program studi untuk
ditetapkan oleh Menteri.
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SikapSikap dandan Tata Tata NilaiNilai

– bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius;

– berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan
bangsa;

– mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;

– menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan moral dan etika;

– mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan;

– menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

– taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;

– mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

– mampu menginternalisasi semangat kemandirian dan kejuangan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN (KOMPETENSI LULUSAN) UMUM

de de yureyure –– wajibwajib merujukmerujuk padapada SNPTSNPT

STRATASTRATA URAIANURAIAN KEMAMPUANKEMAMPUAN KERJAKERJA LULUSANLULUSAN YANG YANG UMUMUMUM

D1D1

(LEVEL 3)(LEVEL 3)

Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya

secara mandiri dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan

kerja,

D2D2

(LEVEL 4)(LEVEL 4)

1. Mampu menyusun laporan tertulis terkait dengan pekerjaannya

sesuai dengan SOP

2. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya

secara mandiri dengan mengutamakan keselamatan dan

keamanan kerja,

3. Dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian kuantitas dan mutu

hasil kerja orang lain.
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STRATASTRATA URAIAN KEMAMPUAN KERJA LULUSAN YANG UMUMURAIAN KEMAMPUAN KERJA LULUSAN YANG UMUM

D3D3

(LEVEL 5)(LEVEL 5)

1. Mampu melaksanakan proyek akhir di bidang keahlian/keilmuannya

berdasarkan kaidah keilmuan yang hasilnya disusun dalam bentuk

laporan proyek akhir yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;

atau menghasilkan karya desain/seni/model beserta deskripsinya

berdasarkan metoda atau kaidah rancangan baku

2. Mampu menyusun laporan tertulis terkait dengan pekerjaannya secara

komprehensif.

3. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara

mandiri dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja, dan

dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian kuantitas dan mutu hasil

kerja kelompok

4. Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan pekerjaan

yang menjadi tanggung jawabnya

5. Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri.

6. Mampu mengelola (mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, dan

mengamankan) data riset untuk keperluan otentikasi, orijinalitas, dan

studi pengulangan (reproducibility).

7. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan

pembimbing, kolega, sejawat di dalam maupun di luar institusi.

STRATA STRATA D4D4 ((LEVEL 6)LEVEL 6) URAIAN KEMAMPUAN KERJA LULUSAN YANG UMUMURAIAN KEMAMPUAN KERJA LULUSAN YANG UMUM

1. Mampu melaksanakan proyek akhir di bidang keahlian/keilmuannya berdasarkan kaidah

keilmuan yang hasilnya disusun dalam bentuk laporan proyek akhir yang dapat diakses

oleh masyarakat akademik; atau menghasilkan karya desain/seni/model beserta

deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah rancangan baku.

2. Mampu mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/seni/model yang dapat

diakses oleh masyarakat akademik.

3. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan

dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja institusi atau organisasi dengan

mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja.

4. Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan supervisi dan evaluasi

terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya

5. Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri.

6. Mampu mengkomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai bentuk media kepada

masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya

7. Mampu mengelola (mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, dan mengamankan)

data riset untuk keperluan otentikasi, orijinalitas, dan studi pengulangan (reproducibility).

8. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,

sejawat di dalam maupun di luar institusi
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STRATA STRATA S1S1 ((LEVEL 6)LEVEL 6) URAIAN KEMAMPUAN KERJA LULUSAN YANG UMUMURAIAN KEMAMPUAN KERJA LULUSAN YANG UMUM

1. Mampu melaksanakan tugas akhir di bidang keahlian/keilmuannya berdasarkan kaidah

keilmuan yang hasilnya disusun dalam bentuk skripsi atau karya desain/seni/model beserta

deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah rancangan baku

2. Mampu mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/seni/model yang dapat diakses

oleh masyarakat akademik.

3. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan dapat

diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja institusi atau organisasi dengan

mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja.

4. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya

5. Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri.

6. Mampu mengkomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai bentuk media kepada

masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya.

7. Mampu mengelola (mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, dan mengamankan) data

riset untuk keperluan otentikasi, orijinalitas, dan studi pengulangan (reproducibility).

8. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,

sejawat di dalam maupun di luar institusi

KemampuanKemampuan KerjaKerja UmumUmum: : ProfesiProfesi –– Level 7Level 7

• mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang 
spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan 
standar kompetensi kerja profesinya;

• mampu membuat keputusan yang indipenden dalam menjalankan
pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan kreatif;

• mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan 
karya desain di bidang keahliannyanya berdasarkan kaidah 
rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesinya, yang  
dapat diakses oleh masyarakat akademik;

• mampu 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;

• mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang 
khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
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WewenangWewenang dandan TanggungTanggung JawabJawab

ProfesiProfesi –– Level 7Level 7

» mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai
dengan kode etik profesinya;

» mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan
keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya
sendiri dan oleh sejawat;

» mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada
bidang profesinya;

» mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam
menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya; 

» mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan
masyarakat profesi dan kliennya;

» mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-
kan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan 
pengembangan hasil kerja profesinya;

» mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri.

STRATA STRATA S2S2 ((LEVEL 8)LEVEL 8) URAIANURAIAN KEMAMPUANKEMAMPUAN KERJAKERJA LULUSANLULUSAN YANG YANG UMUMUMUM

1. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja mandiri maupun institusi atau 

organisasi pada bidang keahliannya sesuai dengan standar mutu yang berlaku di bidang

pekerjaannya.

2. Mampu mengelola dan melaksanakan riset di bidang keahlian/keilmuannya berdasarkan

kaidah keilmuan yang hasilnya disusun dalam bentuk tesis dan publikasi saintifik pada 

jurnal ilmiah yang terakreditasi

3. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan risetnya dan memposisikan ke dalam suatu

peta jalan riset serta mampu berkontribusi dalam riset yang bersifat multidisiplin

4. Mampu menyajikan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

berdasarkan etika akademik, dan mengkomunikasikannya melalui berbagai bentuk media  

kepada masyarakat umum. 

5. Mampu mengelola (mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, dan mengamankan) 

data riset untuk keperluan otentikasi, orijinalitas, dan studi pengulangan (reproducibility).

6. Mampu berkontribusi dalam upaya peningkatan mutu sumber daya untuk pengembangan 

program strategis organisasi.

7. Mampu memimpin suatu tim kerja atau tim riset untuk memecahkan masalah pada 

bidang keahliannya.

8. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja sama dengan kolega dan

sejawat di dalam institusi dan komunitas riset nasional atau internasional.
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SpesialisSpesialis –– Level 8Level 8
– mampu 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;

– mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan
profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan komprehensif;

– mampu 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;

– mampu 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;

– mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program 
strategis organisasi; 

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

STRATA STRATA S3S3 ((LEVEL 9)LEVEL 9) URAIANURAIAN KEMAMPUANKEMAMPUAN KERJAKERJA LULUSANLULUSAN YANG YANG UMUMUMUM

1. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja mandiri maupun institusi atau 

organisasi pada bidang keahliannya sesuai dengan standar mutu yang berlaku di bidang

pekerjaannya

2. Mampu mengembangkan keahlian/ keilmuan melalui riset berdasarkan kaidah keilmuan

melalui riset yang hasilnya disusun dalam bentuk disertasi dan publikasi saintifik pada 

jurnal ilmiah yang terakreditasi.

3. Mampu berkontribusi dalam menyusun peta jalan riset berdasarkan pemikiran kritis

tentang konsep, prinsip, atau teori yang telah ada di bidang keilmuan/keahliannya dengan

pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.

4. Mampu menyajikan suatu argumen dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah berdasarkan etika akademik, dan mengkomunikasikannya melalui berbagai bentuk

media kepada  masyarakat umum.

5. Mampu mengelola (mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, dan mengamankan) 

data riset untuk keperluan otentikasi, orijinalitas, dan studi pengulangan (reproducibility).

6. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan dalam rangka

peningkatan mutu pendidikan nasional atau pengembangan kebijakan nasional pada

bidang keahliannya.

7. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis

organisasi.

8. Mampu memimpin suatu tim kerja atau tim riset pada bidang keahlian/keilmuannya

9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja sama dengan kolega dan

sejawat di dalam institusi dan komunitas riset nasional atau internasional.
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Sub Sub SpesialisSpesialis –– Level 9Level 9
– mampu 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;

– mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya
berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, komprehensif, dan arif;

– mampu menyusun laporan hasil studi setara disertasi yang hasilnya disusun dalam 
bentuk publikasi pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi; atau menghasilkan karya 
desain spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah rancangan dan  
kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau 
internasional;

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

– mampu 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;

– mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis
organisasi;

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

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

WewenangWewenang dandan TanggungTanggung JawabJawab

SpesialisSpesialis dandan Sub Sub SpesialisSpesialis –– Level 8 & 9Level 8 & 9

» mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan
kode etik profesinya;

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

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

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

» mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat
profesi dan kliennya.

» mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada di
bawah tanggungjawabnya;

» mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan 
menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil 
kerja profesinya;
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KemampuanKemampuan S1/D4 S1/D4 TeknikTeknik

• Mampu mengindentifikasi, memformulasikan, melakukan tinjauan 
pustaka, dan menganalisis masalah rekayasa untuk mendapatkan 
kesimpulan berdasarkan pertimbangan keilmuan dan prinsip rekayasa 
sesuai dengan bidang disiplin 

• Mampu mengembangkan solusi untuk masalah rekayasa dan merancang
sistem, komponen atau proses yang memenuhi kebutuhan spesifik dengan
pertimbangan yang tepat terhadap masalah-masalah ekonomi, kesehatan
dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (environmental
consideration).

• Mampu menyelidiki masalah rekayasa menggunakan pengetahuan 
berbasis riset atau metode riset meliputi perancangan eksperimen (design 
of experiments), analisis dan interpretasi data, dan sintesa informasi untuk 
memberikan kesimpulan yang valid.

• Mampu mengkreasi, memilih dan menerapkan teknik, sumber daya, dan 
alat rekayasa modern atau teknologi informasi yang sesuai, ke dalam 
aktivitas rekayasa dengan pemahaman terhadap keterbatasan yang ada. 

PengetahuanPengetahuan S1/D4 S1/D4 TeknikTeknik

• Menguasai konsep teoretis sains, aplikasi matematika rekayasa, statistika, 
analisis numerik, dan sains informasi dan komputer, untuk mendukung
analisis dan pemodelan yang dapat diterapkan di masing-masing disiplin
rekayasa (engineering discipline)

• Menguasai konsep teoretis dasar-dasar rekayasa (engineering 
fundamentals), sains rekayasa (engineering science) dan perancangan
rekayasa (engineering design) yang diperlukan di masing-masing bidang
disiplin; dan pengetahuan lain (contoh: standard, codes, regulasi, 
informasi tentang perancangan lampau) yang mendukung perancangan
rekayasa pada area praktis

• Menguasai pengetahuan tentang teknologi pada area praktis di masing-
masing disiplin

• Menguasai Menguasai pengetahuan tentang metode riset
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KemampuanKemampuan S1 S1 TeknikTeknik ManufakturManufaktur

• Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, melakukan tinjauan pustaka, dan
menganalisis masalah kompleks yang terjadi pada rekayasa produk, dan proses
dan operasi produksi

• Mampu merancang produk manufaktur (komponen atau peralatan) yang 
memenuhi persyaratan penambahan nilai, keandalan, kualitas dan keamanan
dengan mempertimbangkan faktor kemudahan pembuatan, kemudahan
perakitan dan kemudahan perawatan berdasarkan kaidah-kaidah perancangan
teknik serta memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatan publik; 

• Mampu merancang proses manufaktur komponen; dan menyusun langkah-
langkah perakitan komponen untuk menjadi produk fungsional melalui
pemanfaatan teknologi dan sumberdaya yang efisien; 

• Mampu mengidentifikasi dan merancang operasi produksi (production 
operation) berdasarkan metode ilmiah untuk kebutuhan produksi dan
mendeskripsikan target kinerja, metode pengukuran, serta mengukur kinerja; 

• Mampu melaksanakan riset untuk memberikan kesimpulan yang valid 
terhadap permasalahan kompleks di bidang rekayasa produk, dan proses dan
operasi produksi;

• Mampu memilih dan menerapkan perangkat lunak untuk perancangan produk
dan pengelolaan operasi produksi; mampu memilih dan merekomendasikan
teknologi proses manufaktur berbasis teknologi kontrol dengan
mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas penggunaannya;

PengetahuanPengetahuan S1 S1 TeknikTeknik ManufakturManufaktur

• Menguasai konsep teoretis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, ilmu 

bahan khusus manufaktur, prinsip-prinsip teoritis teknik manufaktur 

modern, otomasi dan proses manufaktur; 

• Menguasai prinsip dan teknik perancangan produk (mekanika terapan, 

pemilihan material, analisis kekuatan material), prinsip ekonomi dan 

sosial, prinsip ekologi, teknik komunikasi dan pengetahuan faktual tentang 

perkembangan teknologi terbaru dan terkini; 

• Menguasai prinsip perancangan dan evaluasi kinerja sistem manufaktur; 

• Menguasai etika dan tangggung jawab profesi.
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S1 PEMBANGUNAN SOSIALS1 PEMBANGUNAN SOSIAL S2 PEMBANGUNAN SOSIALS2 PEMBANGUNAN SOSIAL S3 PEMBANGUNAN SOSIALS3 PEMBANGUNAN SOSIAL

1. Mampu mengidentifikasi masalah

sosial dan membuat pemetaan sosial

berdasarkan sumber daya dan potensi

wilayah. 

2. Mampu mengidentifikasi kebutuhan

masyarakat (community based) 

sebagai basis penyusunan program 

aksi. 

3. Mampu menyusun dan

mengimplementasikan program aksi

bersama pemangku kepentingan

(organizing community) untuk

menyelesaikan masalah sosial

komunitas dalam proses perubahan

sosial terencana.

1. Mampu menyusun perencanaan sosial

dan program aksi berbasis kebutuhan

masyarakat, - bersama para pemangku

kepentingan (pemerintah daerah, 

asosiasi bisnis dan organisasi sosial), 

untuk menyelesaikan masalah sosial

dalam suatu perubahan sosial

terencana.

2. Mampu memetakan dan merumuskan

karakteristik dan nilai-nilai sosial

dalam menyusun perencanaan sosial

dan program aksinya. 

1. Mampu menyusun Kebijakan Sosial

(social policy) untuk menyelesaikan

masalah sosial dalam suatu perubahan

sosial terencana.

1. Mampu merancang dan mengerjakan

penelitian regular dan riset aksi secara

mandiri maupun secara kelompok

(teamwork) dalam bidang

pembangunan sosial. 

2. Mampu menerapkan etika sosial

sebagai perwujudan prinsip-prinsip

kemanusiaan, baik dalam kerja

maupun dalam pendekatan

kemasyarakatan.

3. Mampu menguji salah satu teori sosial

atau teori pembangunan tertentu

1. Mampu merancang riset evaluasi dan

mampu mengorganisir/memimpin

penelitian kelompok dalam bidang

pembangunan social

2. Mampu mendiskursuskan salah satu

teori sosial atau teori pembangunan

tertentu

3. Mengkombinasikan hasil analisis

beberapa teori sosial atau teori

pembangunan tertentu untuk

menjelaskan masalah-masalah sosial. 

1. Mampu mengembangkan

pengetahuan (teori) baru dari fakta

sosial yang ditemukan melalui

penelaahan teori sosial atau

pembangunan (theoretical discourse) 

secara kritis, menggunakan

pendekatan inter, multi, dan

transdisiplin ilmu antara lain ekonomi, 

budaya, hukum dan lingkungan.

2. Mampu mensintesis bagian-bagian

dari teori sosial atau teori

pembangunan tertentu

S1 PEMBANGUNAN SOSIAL S2 PEMBANGUNAN SOSIAL S3 PEMBANGUNAN SOSIAL

1. Menguasai konsep-

konsep dalam teori sosial

(social theories) dan

teori pembangunan

(development theories). 

2. Menguasai etika sosial

dan prinsip-prinsip

kemanusiaan

3. Menguasai metoda

survai (kuantitatif) dan

metoda deskriptif

interpretative (kualitatif), 

parametrik dan non-

parametrik.

1. Menguasai teori-teori

sosial dan teori –teori

pembangunan. 

2. Menguasai metoda

penelitian sosial

(Kuantitatif dan

kualitatif) dengan

mengkombinasikan jenis

data (kuantitatif dan

kualitatif) dari teknik

survey dan in-depth 

interview dengan

pendekatan inter dan

antar disiplin antara lain 

sosiologi, politik dan

kebijakan publik.

1. Menguasai falsafah ilmu

sosial, paradigm dalam

teori sosial, teori

pembangunan dan

kesejahteraan.  

2. Menguasai Metodologi

Penelitian Sosial (the 

philosophy of social 

research). 
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IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD 73 TAHUN 2013IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD 73 TAHUN 2013

ASPEK DALAM KKNIASPEK DALAM KKNI

•• KKNIKKNI = KKERANGKA KKUALIFIKASI NNASIONAL IINDONESIA

• Level Kualifikasi TERENDAH & TERTINGGI : 1 (setara lulusan SMP) – 9 
(setara pendidikan DOKTOR)

• Level Kualifikasi di-deskripsikan dalam bentuk CAPAIAN PEMBELAJARAN 
(CP) atau LEARNING OUTCOMES (LO)

• Setiap Level Kualifikasi atau CP terdiri dari CP UMUM dan CP SPESIFIK

• CP UMUM : merupakan deskripsi kualifikasi afektif yang mencakup
ketakwaan kepada Tuhan YME, penumbuhan jiwa nasionalisme dan
kebangsaan, kepedulian terhadap pembangunan bangsa dan pelestarian
lingkungan, pemahaman tentang kemanusiaan dan keberagaman

• CP SPESIFIK : merupakan deskripsi kualifikasi kognitif dan psikomotorik
yang mencakup capaian keilmuan, keahlian dan keterampilan pada
bidang keahlian atau pekerjaan tertentu

• CP atau LO adalah satu-satuya tolok ukur PENYETARAAN ����
ijazah, sertifikat kompetensi, jenjang karir, dll harus dapat diukur atau di
evaluasi dengan unsur-unsur yang terkandung dalam CP/LO

11

22

33

44

55

77

88

99

66

ASPEK SUBSTANSIAL DALAM KKNIASPEK SUBSTANSIAL DALAM KKNIASPEK SUBSTANSIAL DALAM KKNIASPEK SUBSTANSIAL DALAM KKNI
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11
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99

66

AHLI

TEKNISI / 

ANALIS

OPERATOR

S2

S1

S3

D I

D III

D II

D IV

S2 (Terapan)

S3 (Terapan) Spesialis

Profesi

9  Tahun Pendidikan Dasar (6+3)
Pendidikan Pra Sekolah (1-2)

Sekolah Menengah Kejuruan 
(3)

SMA 
(3)

K

MANAJERIAL

STRATEGIKAL

SUPERVISIONAL

TEKNIKAL

PENDIDIKAN KARIR/JABATAN
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PencapaianPencapaian Level KKNI Level KKNI MelaluiMelalui BerbagaiBerbagai JalurJalurPencapaianPencapaian Level KKNI Level KKNI MelaluiMelalui BerbagaiBerbagai JalurJalur

1

2

3

4

5

6

7

9

8

• FORMAL

LEVEL KKNI UNTUK RANAH PELATIHAN/KURSUSLEVEL KKNI UNTUK RANAH PELATIHAN/KURSUS

SMP SMA D1 D2 D3 S1 PRO S2 S3

99

U 88

M D 77

M 66

55

44

33

22

11

OPERATOR ANALIS AHLI

ASOSIASI PROFESI/KELOMPOK 

MASYARAKAT/PAGUYUBAN

PENYETARAAN KOMPETENSI 

DENGAN CAPAIAN 

PEMBELAJARAN

PENYETARAAN LEVEL 

KOMPETENSI DENGAN LEVEL 

KKNI

RANAH PELATIHAN
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I
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• Peningkatan mutu : ilmu pengetahuan dan teknologi

• Pemutahiran standar, teknik, metode pembelajaran

• Pengembangan SKL dan proses pembelajaran

• Implementasi regulasi, prosedur sertifikasi

• Jaminan Sertifikasi dan peningkatan akuntabilitas publik

• Peningkatan mutu pengelolaan

• Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana /prasarana

• Keseuaian LO dan mutu lulusan

• Benchmarking dan pengakuan internasional

• Pengenalan keunggulan lokal, nilai-nilai

tradisional dan budaya bangsa

(AUSTRALIA)

CONTOH INTERAKSI CONTOH INTERAKSI COLLEGE COLLEGE 

DENGAN PENDIDIKAN FORMALDENGAN PENDIDIKAN FORMAL

• Hasil training diakui untuk melanjutkan

kuliah ke tingkat diploma di perguruan

tinggi

• Hasil training diakui dalam bentuk sks

ketika akan mengikuti kuliah pada

program tingkat sarjana
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Dressmaking / Fashion 

School in Sydney NSW

ACADEMY OF DRESSMAKERS, SYDNEY

Start your Fashion Career now with the Academy of Dressmakers in Parramatta, a suburb in the west of 

Sydney, NSW in Australia. The Academy of Dressmakers is a Registered Training Organization which 

offers both Accredited Certificate Courses as well as non Accredited Courses and is designed for those 

who are looking for an alternative to current vocational training. We offer Courses in Garment 

Construction, Patternmaking, Fashion Illustration, Fashion Styling and more as well as a Certificate II, III 

and IV in Clothing Production.

COURSES / PRORAMS

Accredited Courses 

Certificate II, III and IV in Clothing Production

Non Accredited Courses and Short Courses

Garment Construction, Patternmaking, Grading, Clothing Alteration, Fashion Illustration, Life Drawing, 

Fashion Styling, Beading and Embellishment, Leather, Millinery and much more.

CONTOH AKUNTABILITAS PUBLIKCONTOH AKUNTABILITAS PUBLIK

OUR COURSES ARE SUITABLE FOR:

• Individual entering the Fashion Industry form a “construction" perspective rather than from a design 

perspective.

• Individual/ s who would like to make and alter garments for their own interests, for their friends 

and/or family or would like to start their own home business

• People who are already in the Fashion & Textiles Industry but need to ‘retrain’- and now learn 

different methods of construction to increase employment opportunities, e.g. going from Formal wear 

to Stretch wear, Piece work to Alterations, Women’s wear to Men’s wear, etc.

• School Teachers in the field of Textiles or Design and Technology who wish to improve their skills to be 

able to assist School Students with their projects in construction.

• The Academy has designed a range of courses for the High School student to assist with the HSC 

project, Beginners Classes and Patternmaking Classes

KESESUAIAN PENDIDIKAN FORMAL DENGAN KESESUAIAN PENDIDIKAN FORMAL DENGAN 

NONFORMALNONFORMAL

• Harus sesuai dengan LO/CP 

dalam KKNI

• Harus sesuai dengan SNP

• Benchmarking dengan LN

• Harus dilakukan oleh BAN PNF

• Harus dilakukan monitoring 

secara berkala

• Merupakan aspek akuntabilitas

publik

• Harus sesuai dengan legalitas

pemberian lisensi/ijazah

• Disesuaikan dengan program kursus

• Diakui oleh pengguna lulusan

• Wewenang asosiasi profesi

• Harus mempertimbangkan

pengakuan internasional

• Diakui oleh pengguna lulusan
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RPL BERBASIS KKNIRPL BERBASIS KKNIRPL BERBASIS KKNIRPL BERBASIS KKNI

• IJASAH

• DIPLOMA 

SUPPLEMENT

• SERTIFIKAT JENJANG KARIR

• SERTIFIKAT KOMPETENSI

• SERTIFIKAT REKOMENDASI

• SERTIFIKAT PENGHARGAAN

• SERTIFKAT ASOSIASI

• SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

• SERTIFIKAT KOMPETENSI

• SERTIFIKAT PENGHARGAAN
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Saran/masukan untuk KKNI bidang

training/pengalaman kerja

1. Program pendidikan formal serta pendidikan non formal dan informal (di 

lingkungan KEMENDIKBUD) wajib menuyun Capaian Pembelajaran (LO = Learning 

Outcomes) yang menyatakan kemampuan lulusannya sesuai dengan level 

kualifikasi tertentu pada KKNI.

2. Pengakuan terhadap capaian kualifikasi untuk program kursus dan pelatihan, 

dapat dilakukan melalui :

a. Uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi kompetensi terkait

b. Akreditasi terhadap lembaga kursus/pelatihan oleh BAN-PNFI atau lembaga

akreditasi yang kredibel lainnya ditingkat nasional maupun internasional

c. RPL – diperolehnya pengakuan oleh lembaga pendidikan formal (akademik

atau vokasi/profesi) melalui program RPL � pendidikan sepanjang hayat
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PENYUSUNAN PENYUSUNAN 

KURIKULUM KURIKULUM 

DAN PROGRAM DAN PROGRAM 

PELATIHANPELATIHAN

RUMUSAN      RUMUSAN      

RINCI RINCI 

CAPAIAN CAPAIAN 

PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 

DALAM SKLDALAM SKL

PELAKSANAAN PELAKSANAAN 

DAN EVALUASI DAN EVALUASI 

KURIKULUMKURIKULUM

Tim pengajar, mengacu

pada rumusan CP 

kurikulum prodi

Tim pengembang kurikulum bekerjasama

dengan asosiasi profesi

Rumusan generik merujuk

Perpres no 8/2012, Rumusan

lebih spesifik merujuk SNPT 

Perumusannya DAPAT melibatkan

pemangku kepentingan yang 

relevan

CAPAIANCAPAIAN PEMBELAJARANPEMBELAJARAN

((STANDARSTANDAR KOMPETENSIKOMPETENSI LULUSANLULUSAN)) BERBASISBERBASIS KKNIKKNI

KURSUSKURSUS VIDEO EDITINGVIDEO EDITING

DESKRIPSIDESKRIPSI SKLSKL
STANDARSTANDAR

KOMPETENSIKOMPETENSI

KOMPETENSIKOMPETENSI

DASARDASAR

DESKRIPSIDESKRIPSI

SKKNISKKNI

UNIT UNIT 

KOMPETENSIKOMPETENSI

ELEMENELEMEN

KOMPETENSIKOMPETENSI

KRITERIAKRITERIA

UNJUKUNJUK KERJAKERJA

PENYESUAIANPENYESUAIAN

BARUBARU

UNITUNIT

KOMPETENSIKOMPETENSI

ELEMENELEMEN

KOMPETENSIKOMPETENSI

INDIKATORINDIKATOR

KELULUSANKELULUSAN

PenyesuaianPenyesuaian CPCP--SKLSKL--SKKNISKKNI
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Junior Stylist
STANDAR 

KOMPETENSI  
KOMPETENSI DASAR

1. Memangkas

rambut

1.1. Melakukan persiapan kerja

1.2. Melakukan analisa/diagnosa

1.3. Melakukan pencucian rambut

1.4. Melakukan pembagian rambut

1.5. Melakukan pemangkasan

1.6. Membersihkan dan merapikan area kerja

1. Mengeriting 

rambut

2.1. Melakukan pembagian rambut (parting)

2.2. Melakukan penggulungan rambut

2.3. Mengaplikasikan kosmetika pengeritingan

2.4. Menentukan waktu olah/proses pengeritingan

2.5. Memeriksa hasil pengeritingan (S-form)

2.6. Melakukan pembilasan dan pemberian netralisir

2.7. Melakukan pembilasan dan pemberian conditioner

2.8. Melakukan pembilasan

STYLISTSTYLIST

LEVEL Level Level 22-- JuniorJunior Level Level 3 3 --StylistStylist Level Level 4 4 ––Senior StylistSenior Stylist

Kemampua

n

Kerja

1. Mencuci

rambut

2. Memangkas

dasar

3. Merawat kulit

Kepala dan

rambut

4. Mengeringkan

rambut dengan

alat pengering

5. Menata sanggul

hairpiece

1. Memangkas

rambut

2. Mengeriting

rambut

3. Mempratata

rambut

4. Menata rambut

5. Mengecat rambut

uban

6. Membentuk/men

ata sanggul

cemara dan

memasang di

kepala

1. Menata sanggul daerah

2. Menata rambut

panjang/sanggul modern

3. Memangkas rambut

4. Mewarnai rambut

5. Mengeringkan rambut

dengan alat pengering

genggam

6. Mengeriting rambut

7. Mempratata rambut dan

menata rambut
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Standar Kompetensi Lulusan 

Video Editor

NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

1 Melaksanakan Prosedur 
Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) di 
tempat kerja.

1.1. Mengenal prosedur dasar K3.
1.2. Menerapkan K3 di tempat kerja. 

2 Melakukan komunikasi 
dengan rekan kerja Tim.

2.1. Melakukan penyesuaian diri de- ngan 

lingkungan kerja editing. 

2.2. Menerapkan K3 di tempat kerja.
2.3. Melakukan komunikasi mengguna-kan 

bahasa televisi dengan sutradara. 

3 Menyiapkan peralatan dan 
materi edit.

3.1  Mempelajari naskah editing. 

3.2  Melakukan instalasi peralatan : video 
player/recorder dengan komputer 
editing dan pendukung. 

3.3 Menghidupkan peralatan.
3.4 Mengenal format kompresi video dan 

audio.

4. Melaksanakan editing. 4.1. Mengenali kaidah editing.
4.2. Mengenali prinsip kerja 

editing software yang digunakan.
4.3. Melakukan editing, sound mixing dan 

titling.

5. Memindahkan hasil editing. 5.1. Melakukan preview dan evaluasi 
hasil editing.

5.2. Melakukan export to media yang 
akan digunakan /diinginkan.

5.3.  Membuat catatan hasil editing (cue 

sheet)
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NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR

6. Merapikan peralatan  editing

dan pendukung.
6.1.    Mematikan peralatan pendukung.
6.2.   Mematikan (shutdown) komputer 

editing.
6.3.    Melepas hubungan peralatan video 

player/recorder dengan komputer 
editing bila perlu.

7. Mengenali beberapa 
editing software.

7.1.  Mengenal editing software kelas basic

/consumer.

7.2.  Mengenal editing software kelas
advance/professional.

CAPAIAN PEMBELAJARAN (KOMPETENSI LULUSAN) UMUM

TERKAIT DENGAN SIKAP DAN TATA NILAI LULUSAN

KURSUS VIDEO EDITING LEVEL 3 KKNI

URAIAN SIKAP DAN TATA NILAI LULUSAN

Mampu menjalankan tugas dengan penuh

tanggungjawab terhadap karya audio visual yang 

dihasilkannya sehingga tidak memberikan dampak

yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, 

karena bertentangan dengan norma hukum dan

norma sosial yang berlaku..
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PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS

KURSUSVIDEO EDITING-SESUAI DENGAN KKNI LEVEL III

Kemam

puan di

bidang

kerja

• Mampu menghasilkan produk audio visual berprinsip mutu sesuai standar

editing yang meliputi kemampuan dalam :  

• menerjemahkan naskah dan masukan dari sutradara/pengguna jasa; 

• melakukan Instalasi peralatan editing dan pendukung; 

• meklasifikasikan materi yang akan diedit dan file-file audio visual yang 

diperlukan sesuai dengan SNI. . . 

•• mengamankan mengamankan materimateri yang yang akanakan dieditdiedit dandan filefile--file audio visual yang file audio visual yang 

diperlukandiperlukan;;

• mempersiapkan materi shooting/file-file sesuai format yang diinginkan; 

• menyunting Audio dan Video sesuai urutan naskah dan pedoman

editing; 

• menambahkan gambar dan suara dari sumber lain; 

• Mampu memaparkan produk audio visual yang telah diedit kepada 

sutradara/pengguna jasa dan melakukan evaluasi hasil edit bersama 

sutradara dan pengguna jasa; 

• Mampu melakukan export hasil editing menjadi file video dengan format 

yang diperlukan (Export to Media).

• Mampu mengamankan dan melacak kembali (retrieve) produk audio visual 

yang telah diedit;

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS

KURSUSVIDEO EDITING-SESUAI DENGAN KKNI LEVEL III

Pengetahuan

yang 

dikuasai

• Menguasai pengetahuan faktual tentang animasi sebagai bagian 

dari seni media (media arts) dan pemrosesan gambar sebagai 

bagian dari komputer grafik.

• Menguasai metoda editing, format kompresi video audio, tipe 

editing software dan bahasa televisi.

• Menguasai pengetahuan faktual tentang teknik-teknik  

berkomunikasi

• Menguasai pengetahuan faktual tentang K3 di tempat kerja

Hak dan 

tanggung 

jawab pada 

bidang 

kerjanya

• Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan video editing secara 

mandiri dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja.

• Mampu melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan

sutradara dan rekan kerja

• Mampu menjalin kerjasama dengan pihak luar /klien
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UNIT UNIT 

KOMPETENSIKOMPETENSI

ELEMENELEMEN

KOMPETENSIKOMPETENSI
INDIKATORINDIKATOR KELULUSANKELULUSAN

MampuMampu

mengamankanmengamankan

materimateri yang yang akanakan

dieditdiedit dandan filefile--file file 

audio visual yang audio visual yang 

diperlukandiperlukan

Mampu

mempersiapkan data 

yang akan diedit

1. Ketepatan mengidentifikasi materi

yang akan diedit sesuai dengan 

master shooting

2. Ketelitian memilih file-file audio 

visual yang dibutuhkan

3. Kelengkapan Editing list sesuai 

dengan naskah

Mampu menyimpan

data awal dan hasil

edit sesuai dengan

prosedur

1. Ketepatan pengelolaan data 

“secara numerik” sesuai dengan 

urutan  dari master shooting

2. Kecepatan mencari data yang 

sudah tersimpan dalam komputer

3. Pengelolaan data tertata dengan

baik sesuai standar dalam 

software editing
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11

22

33

44

55

77

88

99

66

Level 7Level 7

Level 6Level 6

Level 5Level 5

Level 4Level 4

Level 3Level 3

LevelLevel 22

Level 1Level 1

S2

S1

S3

D I

D III

D II

D IV

S2 (Terapan)

S3 (Terapan) Spesialis

Profesi

9  Tahun Pendidikan Dasar (6+3)
Pendidikan Pra Sekolah (1-2)

Sekolah Menengah Kejuruan 
(3)

SMA 
(3)

K

MANAJERIAL

STRATEGIKAL

SUPERVISIONAL

TEKNIKAL

PENDIDIKAN

PELATIHAN 

Kapasitas

Manajerial
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Slide oleh: M.Moedjiman-DPKN
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PENUTUPPENUTUP

• Knowledge comes, but wisdom lingers. It may not be difficult to store up 

in the mind a vast quantity of face within a comparatively short time, but 

the ability to form judgments requires the severe discipline of hard work 

and the tempering heat of experience and maturity. 

• No person was ever honored for what he received. Honor has been the 

reward for what he gave. (Calvin Coolidge US President)

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/c/calvin_coolidge.html
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