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1. Definisi Istilah

a) Standar kompetensi lulusan yang diharapkan adalah
kualifikasi kemampuan sikap, pengetahuan dan
keterampilan yang diyatakan dalam capaian
pembelajaran lulusan
b) Sikap yang dimaksud adalah merupakan 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,
pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran.
c) Pengetahuan yang dimaksud adalah merupakan
penguasaan konsep, teori, metode, dan atau filsafat
bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh
melalui penalaran dalam proses pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa atau pengabdiaan
masyarakat yang terkait dengan pembelajaran
d) Keterampilan yang dimaksud merupakan kemampuan
melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep
teori metode,
bahan, dan atau instrumen yang
diperoleh melalui pembelajaran pengalaman kerja
mahasiswa, dan atau pengabdian masyarakat

2. Rasionale

Standar ini digunakan sebagai tolak ukur dalam
melaksanakan proses pendidikan sehingga kompetensi
lulusan Akper Dharma Wacana Metro telah memenuhi
ekspektasi dari stakeholder
Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan
keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai
oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan
pembelajaran, menamatkan suatu program, atau
menyelesaikan pendidikan di Akper Dharma Wacana
Metro
Standar kompetensi Lulusan merupakan kriteria mengenai
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dihasilkan oleh
Akper Dharma Wacana Metro
Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasar kerja maka
diperlukan perubahan paradigma dalam melaksanakan
proses pembelajaran yang akan menghasilkan mutu
lulusan sebagaimana yang diminati oleh pasar kerja,
dengan demikian maka Akper Dharma Wacana Metro
harus menetapkan standar kompetensi lulusan.

3. Pernyataan isi
standar

Pimpinan perguruan tinggi, Kaprodi dan Dosen sesuai
dengan tugas masing-masing melakukan pembinaan
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terhadap mahasiswa agar sikap, pengetahuan, dan
keterampilan mahasiswa mendapat penailaian baik paling
lambat tahun 2017
4. Strategi
Pencapaian
Standar

a) Membekali mahasiswa dengan materi perkuliahan yang
sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
b) Membekali mahasiswa dengan praktik di rumah sakit
yang memiliki akreditasi yang baik
c) Membekali mahasiswa dengan Hard skill dan sof skill
d) Mengadakan pelatihan pelatihan yang berhubungan
dengan kompetensi
e) Peningkatan sarana dan prasarana untuk menambah
wawasan dan pengetahuan mahasiswa
f) Fildtrip bagi mahasiswa
g) Memberikan
pengalaman
dengan
Pengabdian
masyarakat

5. Indikator
Pencapaian
Standar

a) Alumni memiliki kemampuan Sikap, Pengetahuan dan
Keterampilan sebagai perawat ahli madya keperawatan
b) Melakukan penyebaran kuisioner kepada pihak
pengguna alumni mengenai sikap, pengetahuan dan
keterampilan alumni dalam melaksanakan pekerjaan.
c) 90% pengguna jasa alumni memberikan penilaian baik
terhadap sikap, pengetahuan dan keterampilan alumni

6. Pihak yang
terlibat dalam
pemenuhan
standar

a)
b)
c)
d)
e)
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