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A. Pengantar

Dalam perkembangan global yang semakin pesat dimana persaingan SDM makin ketat'

seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibutuhkan kualitas SDM yang mampu

bersaing dan tanggap akan lingkungan global. Pendidikan kejuruan (pada tingkat menengah

magpun tinggi) dituntut mampu menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mengisi keperluan

kompetisi global dengan menciptakan sumber daya manusia profesional yang dapat

diandalkan menjadi faktor keunggulan menghadapi persaingan global.

Agar mampu mengakornodasi sejumlah tuntutan global tersebut, maka dilakukan berbagai

upaya, salah satunya melakukan pengembangan kurikulum. Kurikulum program studi di FT

IINY dikembangkan dengan menggunakan pendekatan utama Kurikulum Berbasis

Kompetensi - KBI? CBC (Competency Based Curriculum). Penyempumaan tersebut

membawa konsekuensi dalam sistem pembelajaran maupun evaluasi hasii belajarnya'

Pembelajaran maupun sistem evaluasi dengan pendekatan KBK dimulaipadatahun akademik

200312004 ini. Secara teknis, untuk mempermudah pemahaman kompetensi dan implementasi

kurikulum dalam pembelajaran ,Jan sistem evaluasinya pada tiap mata kuliah dapat

menggunakan pohon kompetensi.

B. Standar Kompetensi

Keberhasilan suatu program pendidikan selalu dilihat dari pencapaian yang diperoleh

dibandingkan dengan suatu kriteria. Kriteria harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum suatu

progriun dilaksanak afr agar tidak bias. Dalam program pendidikan yang bertujuan untuk

meningkatkan mutu pendidikan selalu digunakan indikator-indikator yang menyatakan mutu

pendidikan. Indikator ini harus dikembangkan dari suatu konsep yang opeiasional agar dapat

ditelaah kesesuaian antara indikator dengan konsep yang operasional. Selain konsep, acuan

yang baku sangat dibutuhkan untuk menetapkan kriteria keberhasilan suatu program' Oleh

karena itu acuan yang baku sangat dibutuhkan untuk memantau mutu pendidikan'

Acuan yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan adalah suatu

standar kompetensi. Penggunaan pendekatan berbasis kompetensi tersebut membawa

konsekuensi yang sangat luas terhadap sistem penyelenggataan pendidikan terutama
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keharusan diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran yang mengacu kepada

karakteristik pendekatan kompetensi antara lain : mastery learning, flexible delivery,

individualized learning, multientry/exit, Recognition of Prior Learning/Recognotion of

Current Competency

Standar kompetensi menjadi ukuran mtfii (benchmark) untuk sertifikat ketrampilan yang

diberikan kepada siswa/mahasiswa/pekerja. Dalam pendidikan kejuruan, standar kompetensi

merupakan kompetensi-kompetensi yang telah dirumuskan oleh pihak industri sebagai standar

minimal untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan di

industri atau dunia usaha. Standar kompetensi juga sebagai kemampuan seseorang dalam (1)

melakukan tugas atau pekerjaan, (2) mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan,

(3) melakukan respon dan reaksi yang tepat bila aCa penyimpangan dari rancangan semula, (4)

melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam situasi dan kondisi yang berbeda'

Unit kompetensi adalah gabungan' dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap yarrg

terintegrasi yang diperlukan oleh seseorang untuk melaksanakan suatu tugas di dunia kerja'

Pada umumnya orang dapat dikatakan berkompeten dalam pekerjaan tertentu apabila orang itu

memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja minimum yang dapat digunakan untuk

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Inti KBK adalah "kompetensi". Kompetensi merefleksikan

kemampuan mengerjakan sesuatu, yang sangat berbeda dengan sekadar mengetahui

sebagaiman a pada kurikukulum konvensional. .

KBK adalah kurikukulum yang menitikberatkan pada penguasaan suatu pengetahuan,

sikap, dan ketrampilan tertentu serta penerapannya di lapangan kerja. Pengetahuan, sikap, dan

ketrampilan ini harus didemonstrasikan dengan standar industri yang ada, bukan standar relatif

yang ditentukan oleh keberhasilan seseorang dalam satu group. Karena itu istilah

pengetesannya adalah criterion-referenced /esf (CRT), bukan norm-referenced resr (NRT)'

Tentu saja CRT tersebut diturunkan kepada kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan

jabatantertentu pada industri, yang nantinya berlaku secara

Berdasar pada berbagai referensi yang berkaitan kompetensi, dinYatakan

bahwa ,ffiO*kompetensi adalah pernyataan tentang ketrampihhdgggggl3lgr serta sikaP

1,*, nffi-***i oleh seseorang untuk nlengerjakag suatu J,qkerjaagit?Y ttlg3s,.sesP4-

den , Masing-masing program studi D3 atau 51 telah

memiliki standar kompetensi yang merupakan bentmarkkebulatan plogram studi tersebut'
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C. Struktur Standar Kompetensi

Berdasar pada berbagai referensi dan pertimbangan keterbacaan, kemudahan dalam

penggunaannya, disepakati stuktur standar kompetensi sebagai berikut :

UNIT KOMPETENSI
Merupakan uraian fungsi dan tugas atau pekerjaan yang mendukung

tercapainya standar komPetensi

KRITERIA IJNJUK KERJA
Merupakan pemyataan seiauhmana sub-subkompetensi yang dipersyaratkan tersebut

terukur berdasarkan pada tingkat yang diinginkan

STANDAR KOMPETENSI
Sejumlah unit kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan/melakukan

aan tertentu

SUB KOMPETENSI
Merupakan sejumlah fungsi tugas atau pekerjaan yang mendukung

ketercapaian unit kompetensi dan merupakan aktivitas yang dapat diamati

SUB-SUB KOMPETENSI
Merupakan sejumlah fungsi tugas atau pekerjaan yang rnendukung

ketercapaian subkompetensi dan merupakan aktivitas yang dapat diamati

PERSYARATAN T]NJUK KERJA
Pernyataan-pernyataan kondisi atau konteks dimana kriteria unjuk kerja

tersebut diaplikasikan

ACUAN PENILAIAN
Pemyataan-pernyataan kondisi atau konteks sebagai acuan

dalam melaksanakan Penilaian
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D. Pohon Kompetensi Program Studi & Mata Kuliah

Pohon dengan struktur yang cukup lengkap dari akar, batang, dahan, ranting, daun'

bunga/buah sering digunakan sebagai metafol untuk menggambarkan struktur

kesatuan/kebulatan sesuatu. Penggunaan itu dimaksudkan untuk mempermudah dan

mempercepat pemahaman kita tentang struktur itu. Dalam wacana sehari-hari kita mengenal

pohon keilmuan, pohon silsilah dan sebagainya. Selain pohon sering digunakan pula metafor

kerangka, tulang ikan dan lain-lain. Pohon Kompetensi merupakan suatu penggambaran

struktur dari kesatuan/kebulatan unit kompetensi (dapat pula dirumuskan sampai sub-

subkompetensi yang harus dimiliki dalam program studi atau mata kuliah, sehingga akan

muncul istilah Pohon Kompetensi Program Studi dan Pohon Kompetensi Mata Kuliah'

Penggambarannya dapat dicermati pada gambar-gambar berikrrt. Dalam Pohon Kompeteirsi

Program Studi, akar merupakan dasar dalam pembentukan kualifikasi, meliputi : Sikap

(Attitude),Filosofi (Philosophy), Budaya-( Culture),Nrlai (Vatue), Kebiasaan (Habits)' Batang

pohon menggarnbarkan Kompetensi Lulusan, dahan menggambarkan kompetensi

konsentrasi, cabang merupakan unit-unit kompetensi, ranting - subkompetensi, dan daun

sub-subkompetensi. Sedang buah merupakan pengakuan penguasazln kompetensi'

Penggambaran ini diharapkan menjadi pedoman untuk penyusunan pohon kompetensi

program studi maupun untuk mata kuliah. Bentuk pohon kompetensi ditentukan oleh

karakteristik dari masirtg-masing program studi. Bagian dari pohon yang kita ambil dan

ditanam dalam bentuk kecil dapat dimisalkan sebagai tanaman setek/cangkok untuk

menggambarkan Pohon Kompetensi Mata Kuliah, karena mata kuliah merupakan

wadah/wahana pembentuk sub-subkompetensi-kompetensi yang harus dicapai. Secara filosofi,

buah merupakan hasil dari pohon. Buah dalam pohon kompetensi merupakan pengakuan

penguasaan sub-subkompetensi. Kumpulan buah (sub-subkompetensi2) secara agtegat

merupakan kebulatan kompetensi-kompetensi program studi'

E. Contoh Deskripsi Kompentensi Program studi/Nlata Kuliah

Deskri Kom
g

. Format nsl :
Pencalil.ia
Kompet€-fi

Alnit ',

Komobtei'Si'.i

;: 'Si1,lr

'Kompetensi
Sub-sub
kompete

: . ,nSI :

';I(riteria

{fnjuk',I(erja

Materi Pokok PembeHjaran

Sikap lengetahuan Ketrampilan

I 1 J 4 5 6 7
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2. Contoh Deskripsi Kompetensi : Periksa Tabel I
Tabel l(om nst

5r"pglq"i r
Mate-ri Pokqk Pembela h*hn -. '  " , ' ; r

"r€nti.t"rru.n 
'l

I
,,

3 4 5 6 7

Mengoperasikan
sistem kelistrikan
pada sistem proses
produksi

(Teknik
tr'.lekfro)

Al.Mengidentifikasi
operasi sistem
kelistrikan pada
proses produksi

1. Membuat gambar
listrik

Diagram rangkaian
dipersiapkan untuk
operasi sistem
kelistrikan sesuai
dengan SOP

Teliti dan cermat
dalam
menggunakan
simbol dan
membaca
gambar

.Simbol kelistrikan

.Jenis diagram
rangkaian listrik

.Rangkaian
kelistrikan

Membuat gambar
rangkaian dengan
benar

A2. 2. Membaca gambar
listrik

Prinsip kerja sistem
kelistrikan dipahami
sesuai petunjuk
operasi yang
dipersyaratkan

Teliti dan cermat
dalam
mempeiajari
petunjuk operasi
peralatan listrik

oRangkaian listrik
.Rangkaian

elektronika

Menjelaskan bekerja
atau tidaknya suatu
sistem kelistrikan

34. Merangkai
kelistrikan pada
sistem.pneumatik

(Teknik Mesin)

menggambar &
merancang diagram
kelistrikan pada sistem
pneumatik

dapat menggambar
diagram kelistrikan
pada sistem
pneumatik

1. Diagram
rangkaian digambar
sesuai dengan kaidah
gambar rangkaian
pneumatik

Teliti dan cermat
dalam mengguna
kan simbol
pneumatik &
cara pengbranya

Simbul pneumatik
diagram pneumatik

Diagram kelistrikan
pada sistem
pneumatik

Menggambar diagram
kelistrikan pada sistem
pneumatik dengan
benar

dapat merancang
diagram kelistrikan
pada sistem
oneumatik

2. Rangkaian
kelistrikan sistem
pneumatik dapat
bekerja sesuai
dengan gerakan yang
direncanakan

Berhati-hati
dengan tegangan
dan arus listrik

Prinsip kerja
rangkaian diagram
kelistrikan pada
sistem pneumatik

Merancang diagram
kelistrikan pada sistem
pneumatik

mampu memperbaiki,
memeriksa. dan

menYetel

(Teknik Otomoti0

mampu memperbaiki,
memeriksa dan
menyetel mesin
penggerak bensin dan
diesel

( lihat
daun pada pohon

kompetensi Yaitu
daun nomor
2 0 - 4 7 )

24a Urutan
pembongkaran
sil. sesuai buku
pedoman reparasi

Benar dalam
penggunaan alat
dan urut sesuai
dengan pedoman
reparasi

- Prosedur
membongkar blok
silinder
- Penggunaan alat
spesial

Membongkar blok
silinder dengan benar
dan trampil

24b. Kondisi blok
silinder dapat
ditentukan untuk
diambil langkah
perbaikannya

Teliti dan cermat
dalam
menentukan
kondisi blok
silinder

- penggunaan alat
ukur
-penggunaan alat
spesial
-prosedur penentuan
kondisi

Mampu menentukan
kondisi blok silinder
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Tabel2. Contoh Uraian Unit Kompetensin Sub Kompetensi, Sub-sub Kompetensi Program Studi Teknik Otomotif

Pemeliharaan/servis sistem kontrol emisi
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Fencapaian
Kompetensil

Unit

Pemeliharaan/servis dan perbaikan engine

Membuat cetak biru kompo494 rngq1g
& menehaluskan sil.

nda & menghaluskan Permukaan
Melaksanakan pemeliharaan /servis

Femetihara"t/servis sistem injeksi bahanmampu memperbaiki,
memeriksa dan
menvetel mesin

perbaitan sistem/komponen bahan bakar

Overhaul komponen2 sistem injeksi bahan

bakar diesel

Sub-sub komPtensi
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Pohon KomPetensi
Progrom Studi 51 Pendidikon Teknik Otomotif
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Pohon Kompetensi
Progrom Studi D3 Teknik Otomotif
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Pohon KomPetensi
Motq Kulioh Teknologi Motor Bensin

%,,,#.
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Tabel4. Contoh Diskripsi Unit Kompetensi, Sub Kompetensi dan Sub-Sub Kompetensi Prodi Sl Pendidikan
Teknik Otomotif

Unit
Kompetensi

Sub Kompetensi Sub-S'u,b Kompetensi

Menjadi
Manusia
Berbudi

Bertaqwa L Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2. Memiliki akhlaq yans tinsei
Berkepribadian 3. Jujur dalam berkata dan bertindak

4. Sabar, arif dan cinta dalam menjalankan profesi

5. Selalu ingin maju
Menjadi warga negara yang
baik

6. Memiliki rasa kebangsaan yang tinggi
7. Disiplin dan kerja keras

8. Inovatif. kreatif dan inein tahu vane tineei
Mempunyai
kemampuan
berkomunikasi

membuat dan membaca
gambar

9. Mempersiapkan menggambar teknik
10. Membaca dan memahami eambar teknik

berkomunikasi lisan/ tulisan ll. Mempunyai kontribusi komunikasi ditempat kerja

12. Mengekpresikan dalam bentuk tulisan

13. Merencanakan, melaksanakan dan mengkaii ulang penilaian

berkomunikasi menggunakan
multimedia

t 4 .

t 5 .
Menguasai penggunaan komputer

Memanfaatkan internet
Mempunyai
kemampuan
merawat dan
memperbaiki

menggunakan alat ukur dan
alat servis

16. Menggunakan dan memelihara alat ukur
17. Menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan

tempat keria
mendiagnosis 18. Menguasai pelaksanaan prosedur diagnosis

19. Melaksanakan diagnosis pada sistem yans komplek

Merawat, memelihara,
memeriksa./menguj i/menyete I
, memperbaiki, dan overhaul
mesin penggerak bensin dan
diesel

20. Memelihara./ servis engine dan komponen-komponennya

21. Memperbaiki engine dan komponen-komponennya

22. Overhaul engine dan komponen-komponennya

23. Merakit blok engine dan kelengkapan dengan toleransi dan
prosedur yang sesuai

24. Membongkar blok engine dan pnilaian penentuan kondisinya

25. Rebuild komponen-komponen mesin

26. Rekondisi komponen-komponen mesin

27. Merakit kembali kepala silinder dan kelengkapannya dengan
toleransi dan prosedur yang sesuai

28. Memelihara./ servis sistem bahan bakar bensin

29. Memperbaiki kompbnen/ sistem bahan bakar bensin

30. Overhaul sistem/ komponen sistem bahan bakar bensin

31. Memelihara/ servis sistem injeksi bahan bakar diesel

32. Memperbaiki sistem/ komponen bahan bakar diesel

33. Overhaul komponen-komponen sistem injeksi bahan bakar
diesel

34. Memelihara./ servis sistem kontrol emisi
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