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1. DEFINISI ISTILAH 

NO ISTILAH DEFINISI 

1. KKNI kepanjangan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam 

rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor. 

2. Kurikulum seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran 

lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang di gunakan sebagai 

pedoman penyelangaraan program studi. 

3. Program studi kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 

akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi. 

4. Profil lulusan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan dibidang keahlian atau bidang 

kerja tertentu setelah menyelesaikan program studi. 

5. Care provider suatu peran pemberi pelayanan 

6. Communicator bertindak sebagai mediator antar klien dengan tim kesehatan lainnya 

7. Educator proses memberikan informasi kepada klien dan keluarga yang menjadi 

tanggungjawabnya 

8. Manager suatu peran mengaplikasikan kepemimpinan dan manajemen kepada 

klien 

9. Researcher suatu peran melakukan penelitian sederhana dengan cara menumbuhkan 

kuriositas, mencari jawaban terhadap fenomena klien, menerapkan hasil 

kajian dalam rangka membantu mewujudkan edidance based practice 

10. Sikap perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan 

aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual 

dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran. 

11. Pengetahuan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu 

secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

12. Keterampilan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, 

metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, 

13. Standar 

kompetensi 

lulusan 

kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan 

capaian pembelajaran lulusan 
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14. Quality point suatu standar yang ditetapkan oleh Universitas Citra Bangsa untuk 

menilai aktivitas mahasiswa di bidang non akademik 

15.  Laporan praktik Informasi atau keterangan suatu tindakan praktik yang dilaksanakan di 

laboratorium atau lahan praktik/bengkel kerja serta masyarakat 

18. Tracer study penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, 

situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah. 

  

2. RASIONALE STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

1) Berdasarkan yang diamanatkan permendikbud 3 tahun 2020 pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 

tentang: standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan 

tersebut digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar 

proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan 

pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran 

lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a) mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran lulusan KKNI; dan b) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada 

KKNI. 

2) Berdasarkan amanat dalam visi, misi dan tujuan UCB, menghasilkan lulusan yang 

menguasai teknologi digital, kreatif, humanis, unggul dan berdaya saiang yang 

berlandaskan KASIH; menghasilkan karya limiah yang terpublikasi dijurnal nasional dan 

atau internasional, serta melaksanakan kegiatan pengabdian yang mampu memecahkan 

masalah di masyarakat.  

3) Standar kompetensi lulusan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa lulusan UCB 

bermutu baik haruslah memiliki unsur sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan 

ketrampilan khusus baik sesuai dengan jenjang dan ciri khas masing-masing program studi. 
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3. PERNYATAAN ISI STANDAR  

1) Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan dan 

Kepala LPM memastikan atas tersusunnya profil lulusan semua program studi di 

Universitas Citra Bangsa pada tahun 2019. 

2) Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan dan 

Kepala LPM memastikan semua program studi sudah mensosialisasikan profil lulusan 

kepada setiap mahasiswa pada tahun 2019.  

3) Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan dan 

Kepala LPM memastikan atas tersusunnya capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada 

tahun 2019 dengan mengacu pada permenristekdikti no.44 tahun 2015 dan permendikbud 

no.3 tahun 2020 serta nilai KASIH yang menjadi ciri khas UCB. 

4) Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan dan 

Kepala LPM memastikan semua program studi sudah mensosialisasikan capaian 

pembelajaran sikap dan tata nilai kepada setiap mahasiswa pada tahun 2019 

5) Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan dan 

Kepala LPM memastikan bahwa telah tersusunnya dan tersosialisasikan capaian 

pembelajaran pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus dengan mengacu 

pada permenristekdikti no.44 tahun 2015 dan permendikbud no.3 tahun 2020.  

6) Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan dan 

Kepala LPM memastikanbahwa ketrampilan umum tersebut diantaranya menguasai 

teknologi digital, kreatif dan sofftskill lainnya pada tahun 2019. 

 

4. STRATEGI 

1) Kepala program studi menetapkan kualifikasi kompetensi rumusan yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

2) Kepala program studi menggunakan Kurikulum institusi berbasis KKNI dengan 

memperhatikan bukan masalah nasional tetapi juga masalah-masalah lokal 

3) Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan yang 

relevan dengan masalah-masalah kesehatan yang ada di NTT.  
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4) Ketua Prodi menetapkan kompetensi utama yang harus dimiriki oleh lulusan dari 

dengan syarat sebagai berikut:  

a. kompetensi kognitif,  

b. afektif, dan  

c. psikomotorik.  

5) Untuk menentukan kompetensi utama lulusan, Kepala program Studi berkonsultasi 

dengan organisasi profesi  

6) Mensupport kegiatan kemahasiswaan; 

7) Membentuk BEM, BLM, organisasi keagamaan 

8) Membentuk dan membimbing organisasi kemahasiswaan (Olahraga, Seni, 

Keterampilan berdasar minat keilmuan) 

9) Menyediakan waktu/hari khusus (hari sabtu) untuk digunakan mahasiswa dalam 

kegiatan komunitas 

10) Kepala program studi membina hubungan dengan organisasi profesi, pemerintah, 

stakeholder dan user. 

11) Memperkenalkan lulusan pada dunia kerja (training dunia kerja dan temu share alumni) 

12) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Akademik dan Non akademik 

 

5. INDIKATOR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

No Indikator Capaian Tahunan (%) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Semua prodi memiliki profil lulusan 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Semua mahasiswa memahami profil 

lulusan tingkat UCB dan profil lulusan 

tingkat Prodi 

100% 100% 100% 100% 100% 

3. CP UCB mencakup: sikap dan tata nilai 

(permendikbud no.3/2020) 

100% 100% 100% 100% 100% 

4 CP tata nilai UCB: menguasai digital, 

kreatif dan inovatif dan berdaya saing 

100% 100% 100% 100% 100% 

5 Semua mahasiswa memahami CP sikap 

dan tata nilai UCB 

100% 100% 100% 100% 100% 

6. UCB memiliki CP: Ketrampilan umum 

yang mengacu pada (permendikbud 

100% 100% 100% 100% 100% 
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no.3/2020) 

6. Semua mahasiswa memahami CP 

Ketrampilan umum yang mengacu pada 

(permendikbud no.3/2020) 

100% 100% 100% 100% 100% 

7. Semua prodi memiliki CP ketrampilan 

khusus sesuai bidang ilmu masing-masing. 

100% 100% 100% 100% 100% 

8. Semua mahasiswa memahami CP 

ketrampilan khusus sesuai bidang ilmu 

masing-masing. 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

6. DOKUMEN TERKAIT 

1) Standar penyusunan kurikulum 

2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan 

3) Pengelolaan pembelajaran 

4) Standar sarana prasarana pendukung pembelajaran 

5) Standar sarana prasarana pendukung kegiatan komunitas 

6) Buku quality poin bagian kemahasiswaan  Edisi II 

7) Norma, Tolok Ukur dan Pedoman Akademik  
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