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1. Visi, Misi,
Tujuan,, dan
Nilai-Nilai PT

Visi PT
1.1.1. Mewujudkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul,

profesional berbasis masyarakat dan teknologi informasi berdaya

saing nasional berlandaskan nilai religius pada tahun 2025

Misi PT
1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang

memanfaatkan teknologi informasi dengan keunggulan dalam

bidang komunitas

1.2.2. Melaksanakan penelitian berkualitas, berdaya saing nasional

yang dapat bermanfaat bagi masyarakat

1.2.3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan

sumber daya yang dimiliki.

1.2.4. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan lembaga pelayanan

terkait

1.2.5. Menyiapkan insan professional yang beriman, bertaqwa dan

peduli dengan sesama

TUJUAN PT
1.3.1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

1.3.2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru.

1.3.3. Meningkatkan kualitas pembelajaran.

1.3.4. Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dan laboratorium.

1.3.5. Meningkatkan kualitas pembinaan mahasiswa.

1.3.6. Mendorong dan melaksanakan kegiatan penelitian yang

berkualitas.

1.3.7. Meningkatkan produktifitas penelitian.

1.3.8. Menjadikan STIKes Marendeng sebagai pusat pelatihan dan

pengembangan tenaga keperawatan dan kebidanan.

1.3.9. Meningkatkan kontribusi penerapan IPTEKS kemasyarakat.

1.3.10. Meningkatkan kemitraan bagi masyarakat dan pemerintah.

1.3.11. Meningkatkan kemitraan bagi masyarakat dan pemerintah.

1.3.12. Meningkatkan kerjasama dengan Unit pendidikan lain.

1.3.13. Meningkatkan peran dan keunggulan alumni.



1.3.14. Membangun tatakelola dengan baik dan melaksanakan

penjaminan mutu.

1.3.15. Meningkatkan system pengelolaan keuangan.

1.3.16. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana.

1.3.17. Meningkatkan keunggulan Unit.

2. Rasionale
/Alasan dan
Tujuan
penetapan
standar

2.1 Rasional Standar Eksternal :

Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya

Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1 standar kompetensi

lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang

dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan, maka STIKes

Marendeng Majene harus memiliki standar kompetensi lulusan.

2.2 Rasionale Standar Internal

Dalam rangka memastikan kualitas lulusan STIKes Marendeng Majene

maka perlu , direncanakan, dirumuskan dan ditetapkan dan

dilaksanakan standar yang mengatur kompetensi Lulusan.

3. Pihak yang
bertanggungjaw
ab

3.1. Perumusan Standar kompetensi lulusan dilakukan oleh : Tim Adhoc

Yang diketuai Oleh : Pembantu Ketua I Bidang Akademik (Anggota :

Ketua Prodi Keperawatan/Ners dan Ketua Prodi Kebidanan).

3.2. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Ketua Stikes

Marendeng Majene melalui SK Ketua.

3.3. Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan dilaksanakan oleh Ketua

Program studi dibawah tanggung jawab wakil Ketua bidang akademik.

3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan melaui

Audit Mutu Internal yang dibawah tanggung jawab Lembaga

Penjaminan Mutu

3.5. Pengendalian pelaksanaan standar kompetensilulusan dilaksanakan oleh

ketua Lembaga Penjaminan Mutu.

3.6. Peningkatan standar dilaksanakan dibawah koordinasi kepala

Lembagapenjaminan mutu dengan melibatkan penanggung jawab

standar kompetensi lulusan dan pelaksana standar kompetensi lulusan

4. Definisi Istilah
Teknis

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi



kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan

yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

5. Pernyataan Isi
Standar

Rumusan pernyataan Isi:
(1) Ketua Program Studi bersama dengan Wakil Ketua I Bidang

Akademik memastikan tersusunnya kriteria minimal kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan
keterampilan yang dinyatakan dalam capaian rumusan
pembelajaran lulusan.

(2) Ketua Program Studi bersama dengan Wakil Ketua I Bidang
Akademik menyusun standar kompetensi lulusan yang dinyatakan
dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 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.

(3) Ketua Program Studi bersama dengan Wakil Ketua I Bidang
Akademik dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan
wajib:
a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI;

dan
b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI..

(4) Ketua Program Studi bersama dengan Wakil Ketua I Bidang
Akademik wajib menyusun CPL-Sikap yang merupakan perilaku
benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi
nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan
sosialmelalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait
pembelajaran.

(5) Ketua Program Studi bersama dengan Wakil Ketua I Bidang
Akademik wajib menyusun CPL-Pengetahuan yang merupakan
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.

(6) Ketua Program Studi bersama dengan Wakil Ketua I Bidang
Akademik wajib menyusun CPL-Keterampilan yang merupakan
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,
mencakup:
a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang

wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin
kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan
jenis pendidikan tinggi; dan

b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang
wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang
keilmuan program studi



(7) Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di
bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan
kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain
yang sejenis.

(8) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari
capaian pembelajaran lulusan ditetapkan dalam Permendikbud No.
3 Tahun 2020.

(9) Rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh
STIKes Marendeng Majene

(10) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari
capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh: a.Forum
program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau b.Pengelola
program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi
sejenis.

(11) Rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan umum-khusus yang
merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan
diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran
lulusan.

(12) Rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh
Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.

(13) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian,
penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan diatur dengan
Peraturan Menteri.

6. Ketercapaian
Indikator Kinerja
standar

Pernyataan
Standar
(A dan B)

INDIKATOR
CAPAIAN

(C )

Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar
(D)

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
INDIKATOR KINERJA UTAMA

5.1. Tersedianya
kualifikasi
kemampuan lulusan
yang mencakup sikap,
pengetahuan dan
keterampilan yang
dinyatakan dalam
capaian rumusan
pembelajaran lulusan
paling lambat tahun
2022.

5.2 Tersedianya
pedoman/kebijakan
perumusan capaian
pembelajaran lulusan.

5.3 Tersedianya dan
dilaksanakannya
capaian pembelajaran
lulusan yang telah :
 Mengacu pada

deskripsi capaian
pembelajaran
lulusan KKNI

 Memiliki
kesetaraan dengan
jenjang kualifikasi
pada KKNI,

5.4 Telah dilibatkan
pihak eksternal,
alumni, dan pengguna
lulusan dalam proses
perumusan capaian
pembelajaran,



5.5 Tersedianya dan
dilaksanakannya
pemenuhan aspek
pengetahuan :
 Sesuai dengan

rumusan forum
program studi
sejenis atau nama
lain yang setara

 Pengelola program
studi dalam hal ini
tidak memiliki
forum program
sejenis.

5.6 Standar isi dan proses
di pembelajaran,
pengalaman kerja,
penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat
mengandung aspek
pembelajaran dalam
rumusan capaian
pembelajaran masing-
masing.

5.7 Pengalaman kerja
mendukung
ketercapain CPL.

5.8 Rumusan sikap dan
keterampilan umum
sesuai dengan
Permendikbud No. 3
Tahun 2020

5.9 Rumusan sikap dan
keterampilan umum
dalam CPL mengandung
unsur nilai dan muatan
khusus STIKes
Marendeng Majene

5.10 Rumusan pengetahuan
dan keterampilan khusus
dalam CPL berdasarkan
rumusan kualifikasi dari
asosiasi profesi program
studi

5.11 Dokumen CPL STIKes
Marendeng Majene
mendapat pengesahan
dari Dirjen Pembelajaran
& Kemahasiswaan

5.12 Perumusan CPL sesuai
SN-Dikti pada
Permendikbudn No. 3
Tahun 2020

5.13 Mekanisme perumusan-
penetapan CPL sesuai
SN-Dikti pada
Permendikbud No. 3
Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN



7. Strategi
pelaksanaan
standar

Sasaran Strategi Pencapaian Pihak Yang
terkait Mekanisme kontrol

Tersedianya kualifikasi
kemampuan lulusan yang
mencakup sikap,
pengetahuan dan
keterampilan yang
dinyatakan dalam
capaian rumusan
pembelajaran lulusan
paling lambat tahun
2022.

Membentuk Tim Pokja dalam
menyusun Standar Kompetensi
Lulusan

Rapat dan Reporting

Tersedianya
pedoman/kebijakan
perumusan capaian
pembelajaran lulusan.

Mempelajari standar yang ingin

dirumuskan

Rapat dan Reporting

Tersedianya dan
dilaksanakannya capaian
pembelajaran lulusan
yang telah :
 Mengacu pada

deskripsi capaian
pembelajaran lulusan
KKNI

 Memiliki kesetaraan
dengan jenjang
kualifikasi pada
KKNI,

Melakukan rapat koordinasi
perumusan standar
Kompetensi Lulusan

Rapat dan Reporting

Telah dilibatkan pihak
eksternal, alumni, dan
pengguna lulusan dalam
proses perumusan
capaian pembelajaran,

Tim Pokja melakukan studi
banding

Rapat dan Reporting

Tersedianya dan
dilaksanakannya
pemenuhan aspek
pengetahuan :
 Sesuai dengan

rumusan forum
program studi sejenis
atau nama lain yang
setara

 Pengelola program
studi dalam hal ini
tidak memiliki forum
program sejenis.

Pertimbangan dan
rekomendasi senat atas
permintaan oleh Ketua STIKes
Marendeng Majene

Rapat dan Reporting

Standar isi dan proses di
pembelajaran,
pengalaman kerja,
penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat mengandung
aspek pembelajaran
dalam rumusan capaian
pembelajaran masing-
masing.

Rumusan keterampilan dalam
CPL ditransformasikan dalam
standar isi dan proses di
pembelajaran, pengalaman
kerja, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat

Rapat dan Reporting

Pengalaman kerja
mendukung ketercapain
CPL.

Program pengalaman kerja
direncanakan dengan ragam
kegiatan

Rapat dan Reporting

Rumusan sikap dan
keterampilan umum
sesuai dengan
Permendikbud No. 3
Tahun 2020

Menjadikan Permendikbud
No. 3 Tahun 2020 sebagai
payung hukum perumusan
CPL

Rapat dan Reporting

Rumusan sikap dan
keterampilan umum dalam
CPL mengandung unsur nilai
dan muatan khusus STIKes
Marendeng Majene

Nilai-nilai dan muatan khusus
STIKes Marendeng Majene
ditambahkan dalam rumusakan
sikap dan keterampilan umum
pada CPL

Rapat dan Reporting

Rumusan pengetahuan dan
keterampilan khusus dalam
CPL berdasarkan rumusan
kualifikasi dari asosiasi

Melibatkan forum program
studi sejenis dan pengelola
program studi dalam
perumusan pengetahuan dan

Rapat dan Reporting



profesi program studi keterampilan khusus pada CPL
Dokumen CPL STIKes
Marendeng Majene
mendapat pengesahan dari
Dirjen Pembelajaran &
Kemahasiswaan

Rumusan CPL STIKes
Marendeng Majene diajukan
ke Dirjen Pembelajaran dan
Kemahasiswaan untuk
mendapatkan legalitas

Rapat dan Reporting

Perumusan CPL sesuai SN-
Dikti pada Permendikbudn
No. 3 Tahun 2020

Perumusan CPL merujuk pada
Permendikbud No. 3 Tahun
2020.

Rapat dan Reporting

Mekanisme perumusan-
penetapan CPL sesuai SN-
Dikti pada Permendikbud
No. 3 Tahun 2020

Mekanisme perumusan sampai
penetapan CPL merujuk pada
Permendikbud No. 3 Tahun
2020

Rapat dan Reporting

8. Dokumen
terkait

8.1. Dokumen terkiat dengan Implementasi Standar
Manual Standar:

1. Manual penetapan standar kompetensi lulusan
2. Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan
3. Manual evaluasi pelaksanaan kompetensi lulusan
4. Manual pengendalian pelaksanaan kompetensi lulusan
5. Manual peningkatan kompetensi lulusan

SOP Standar sarana dan prasarana pembelajaran
1. SOP Penyusunan standar Kompetensi Lulusan
2. SOP Tarcer Study
3. SOP ……………….

Formulir SPMI
1. Formulir penilaian lulusan S1 dan D3
2. Formulir Tracer Study Alumni
3. Formulir Tracer Study Pengguna Lulusan

8.2. Dokumen terkiat bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja):
1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
2. Dokumen hasil tracer study
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