DAFTAR CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KURSUS DAN PELATIHAN
SESUAI DENGAN LAMPIRAN PERMENDIKBUD NO. 131 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN
25. Bidang Spa

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANGSPASESUAI KKNI LEVEL III
SIKAP DAN

Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian

TATA NILAI

manusia Indonesia yang.
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di
dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang
baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Bekerja

sama

kepekaan

dalam

sosial

dan

tim

kerja

dan

kepedulian

memiliki

yang

tinggi

terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan
original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki
semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa
serta masyarakat luas
7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab
sebagai Terapis SPA Madya sesuai dengan norma
dan etika profesi Terapis SPA
KEMAMPUAN

1. Melakukan

perawatan

tubuh

melalui

terapi

DI BIDANG

kombinasi antara terapi air (Hydrotherapy) terbatas

KERJA

pada

perawatan

Underwater

Massage,

aplikasi

rempah terbatas pada Body Exfoliating, Masker

Bahan

Segar,

perawatan

Termal

menggunakan

Sauna atau Selimut Panas (Heating Blanket) serta
pijat Refleksi dengan tujuan relaksasi
2. Melakukan perawatan Hand Foot SPA secara manual
untuk kesehatan tangan dan kaki
3. Melakukan perawatan Facial SPA secara manual
untuk kesehatan wajah
PENGETAHUAN

Menguasai pengetahuan operasional lengkap, prinsip-

YANG

prinsip serta konsep umum untuk perawatan tubuh

DIKUASAI

dengan memperhatikan aspek preventif dan promotif
yang mencakup
1. Anatomi tubuh meliputi: jenis tulang dan otot di
area wajah, tangan, kaki, anatomi kulit wajah,
anatomi kuku
2. Terapi

air

Massage,
pemijatan,

(Hydrotherapy)

yang

meliputi:

tekanan

kontraindikasi,

dengan
area

air,

teknik

Underwater

pemijatan,

suhu

air,

perawatan

arah

indikasi

Underwater

Massage
3. Perawatan rempah, terbatas pada perawatan Body
Exfoliating,

yang

perawatan

meliputi:

badan

pengelupasan

modern

pengetahuan

dasar

menggunakan
(granul/enzim),

bahan
manfaat

perawatan, indikasi kontraindikasi, teknik Body
Exfoliating, kandungan bahan Body Exfoliating
4. Perawatan rempah, terbatas pada perawatan Masker
dengan Bahan Segar, yang meliputi: pengetahuan
jenis- jenis bahan segar, manfaat masker bahan
segar,

indikasi

kontraindikasi,

teknik

masker,

kandungan bahan segar yang digunakan
5. Perawatan pijat Refleksi di SPA yang meliputi: area
refleksi di kaki, indikasi kontraindikasi, manfaat

perawatan
6. Perawatan

Termal

menggunakan

Sauna

atau

Selimut Panas (Heating Blanket), yang meliputi:
suhu dan durasi, pengetahuan dasar perawatan
Termal, manfaat perawatan, indikasi kontraindikasi,
dan teknik perawatan Termal
7. Perawatan Hand Foot SPA yang meliputi: prosedur
perawatan tangan, kaki dan kuku; penyakit dan
kelainan kuku, indikasi kontraindikasi, manfaat
perawatan,

alat

dan

bahan

perawatan,

teknik

perawatan
8. Perawatan Facial SPA terbatas pada perawatan
wajah

tidak

meliputi:

bermasalah

pengetahuan

kontraindikasi,

manfaat

secara
jenis

manual,
kulit,

perawatan,

yang

indikasi

bahan

dan

teknik perawatan
HAK DAN

Bekerjasama dengan rekan kerja dan serta bertanggung

TANGGUNG

jawab pada pekerjaan sendiri dibawah pengawasan

JAWAB

tidak langsung, sesuai dengan prosedur operasional
standar dan etika profesi Terapis SPA yang berlaku

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG SPA SESUAI KKNI LEVEL IV
SIKAP DAN

Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian

TATA NILAI

manusia Indonesia yang.
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di
dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang
baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Bekerja

sama

dalam

tim

kerja

dan

memiliki

kepekaan

sosial

dan

kepedulian

yang

tinggi

terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan
original orang lain
6. Menjunjung

tinggi

memiliki

semangat

penegakan
untuk

hukum

serta

mendahulukan

kepentingan bangsa serta masyarakat luas
7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab
sebagai Terapis SPA Utama sesuai dengan norma
dan etika profesi Terapis SPA
KEMAMPUAN

1. Melakukan kombinasi perawatan badan untuk

DI BIDANG

menghasilkan rejuvenasi melalui terapi kombinasi

KERJA

antara terapi air (hydrotherapy) dengan Contrast
Bath,

pijat

relaksasi

internasional,

perawatan

Termal dengan Batu (Stone Theraphy), perawatan
badandengan masker khusus dan perawatan badan
dengan menggunakan peralatan teknologi
2. Melakukan

perawatan

wajah

yang

bermasalah

untuk menghasilkan rejuvenasi melalui perawatan
wajah

dengan

masker

bahan

khusus

dan

perawatan mata dan bibir
3. Melakukan perawatan depilasi untuk kesehatan
kulit
PENGETAHUAN

Menguasai pengetahuan faktual dan operasional dasar

YANG

untuk perawatan badan dengan memperhatikan aspek

DIKUASAI

preventif dan promotif yang mencakup.
1. Menguasai pengetahuan faktual tentang anatomi
dan

fisiologi

mencakup

fisiologi

system

pencernaan,pengetahuan penyakit dan kelainan
kulit, anatomi persendian serta bahaya dari bahanbahan yang digunakan

2. Menguasai pengetahuan operasional dasar tentang
alat terapi air dengan ContrastBath, alat teknologi
untuk badan, alat terapi termal dengan batu,
perlengkapan terapi masker dengan bahan khusus,
alat depilasi, perlengkapan facial dengan masker
khusus
3. Menguasai pengetahuan faktual dan operasional
tentang

jenis,

urutan

pelayanan

yang

akan

dilakukan serta manfaat yang akan diperoleh klien
HAK DAN

Bekerjasama dengan rekan kerja dan serta bertanggung

TANGGUNG

jawab pada pekerjaan sendiri dibawah pengawasan

JAWAB

tidak langsung sesuai dengan prosedur operasional
standar dan etika profesi Terapis SPA yang berlaku

26. Bidang Ekspor Impor

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG EKSPOR IMPOR SESUAI KKNI LEVEL II
SIKAP DAN

Membentuk karakter lulusan yang bertakwa, memiliki

TATA NILAI

moral, dan berperan sebagai ekspor impor yang mampu
menginternalisasi etika profesi dalam menjalankan
tugas secara professional dan bertanggung jawab,
meliputi.
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di
dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang
baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan
kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan
original orang lain
6. Menjunjung

tinggi

memiliki

semangat

penegakan
untuk

hukum

serta

mendahulukan

kepentingan bangsa serta masyarakat luas
7. Menginternalisasi

etika

profesi

Ekspor

Impor,

sehingga dapat menjalankan tugas sebagai Ekspor
Impor secara profesional, bertanggung jawab, tidak
memanfaatkan profesinya, dan mampu mencegah
pemanfaatan profesinya untuk kepentingan diluar
dari lingkup pekerjaannya
KEMAMPUAN

Menyusundokumen

DI BIDANG

pengangkutan, pembayaran, dan kepabeanan sesuai

perijinan,

perdagangan,

KERJA

dengan format baku dokumen ekspor impor,yang
meliputi.
1. Mengidentifikasi jenis, lingkup, dan kelengkapan
data maupun informasi
2. Mengidentifikasi dan memilih format baku dokumen
yang sesuai dengan kebutuhan
3. Memindahkan data dan informasi pada butir 1 ke
dalam format baku yang dipilih
4. Mengidentifikasi

unit

atau

instansi

penerima

dokumen
5. Mempersiapkan dokumen untuk diekspedisi
PENGETAHUAN

Menguasai pengetahuan faktual tentang perizinan,

YANG

perdagangan

DIKUASAI

pembayaran,

internasional,
dan

pengangkutan,

kepabeanan,serta

pengetahuan

faktual tentang K-3 di tempat kerja, yang meliputi.
1. Menguasai pengetahuan faktual tentang perizinan
ekspr impor
2. Menguasai pengetahuan faktual tentang subjek
yang terkait dengan kegiatan ekspor impor
3. Menguasai pengetahuan faktual tentang ketentuan
penyerahan

barangsesuai

dengan

ketentuan

perdagangan internasional (Incoterm 2010)
4. Menguasai pengetahuan faktual tentang mekanisme
pembayaran sesuai dengan ketentuan perdagangan
internasional
5. Menguasai

pengetahuan

faktual

tentang

penerimaan negara mengenai pungutan pajak yang
terdiri dari Bea Masuk, Bea Keluar, dan Pajak
Dalam Rangka Impor
HAK DAN

Bertanggung jawab atas pekerjaan asisten pelaksana

TANGGUNG

ekspor impor sesuai dengan lingkup kerjanya dan

JAWAB

dapat diberi tanggung jawab atas mutu hasil kerja

rekan selevel, rekan kerja baru, atau pekerja magang

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG EKSPOR IMPOR SESUAI KKNI LEVEL III
SIKAP DAN

Membentuk karakter lulusan yang bertakwa, memiliki

TATA NILAI

moral, dan berperan sebagai tenaga ekspor dan impor
yang mampu menginternalisasi etika profesi dalam
menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung
jawab, dengan ciri-ciri sebagai berikut.
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di
dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang
baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan
kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan
original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki
semangat

untuk

mendahulukan

kepentingan

bangsa serta masyarakat luas
7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab
terhadap kegiatan ekspor impor sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
KEMAMPUAN

Mengurus dokumen perijinan dalam kegiatan ekspor,

DI BIDANG

menghitung

KERJA

mengurus dokumen ekspor, meliputi.

biaya

ekspor

1. Dokumen perijinan

dan

Bea

Keluar,

serta

dalam kegiatan ekspor (Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)/Pengusaha Kena Pajak (PKP), Tanda
Daftar

Perusahaan

(TDP),

Nomor

Indentitas

kepabeanan (NIK), Ijin Domisili Perusahaan, dan
Eksportir

Terdaftar),

melalui

mengidentifikasi,menyiapkan,

tahapan:

mengisi,

dan

menyampaikan dokumen perijinan dalam kegiatan
ekspor kepada instansi terkait
2. Perhitungan biaya ekspor dan Bea Keluar, melalui
tahapan:

identifikasi

harga

pokok,

identifikasi

faktor penentu harga ekspor, menghitung harga
ekspor, dan menghitung Bea Keluar
3. Pengurusan dokumen ekspor melalui tahapan:
pengisian, pengolahan, dan pelaporan dokumen
Shipping Instruction (S/I), Invoice, Packing List,
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill of Lading
(B/L), Air way Bill (AwB), serta Certificate Of Origin
(COO)
PENGETAHUAN

Menguasai pengetahuan operasional tentang ketentuan

YANG

dan

DIKUASAI

kepabeanan di bidang ekspor, sarana pengangkutan,
serta

prosedur

ekspor,

pengetahuan

sales

tentang

fasilitas

contract,

prosedur

K-3

dalam

lingkungan kerja ekspor impor, meliputi.
1. Pengetahuan operasional tentang ketentuan dan
prosedur ekspor, yang terdiri dari: tata niaga ekspor,
dokumen

ekspor,

korespondensi,

pembuatan

kontrak dagang, penerbitan Letter of Credit (L/C),
persiapan
ekspor,

barang

pemuatan

ekspor,

pengajuan

barang,

dan

dokumen

keberangkatan

sarana pengangkut
2. Pengetahuan

operasional

sales

contract,

yang

terdiridari: identifikasi sales contact dan terminologi
sales contract

3. Pengetahuan tentang fasilitas kepabeanan di bidang
ekspor
4. Pengetahuan tentang sarana pengangkutan, yang
terdiri dari: identifikasi sarana pengangkutan ekspor
dan

penentuan

sarana

pengangkutan

untuk

kegiatan ekspor
5. Pengetahuan

tentang

prosedur

K-3

dalam

ekspor

secara

lingkungan kerja ekspor impor
HAK DAN

Bertanggung

TANGGUNG

mandiri atau kelompok, meliputi.

JAWAB

1. Tanggung jawab dalam hal menjalankan tugas rutin

jawab

atas

pekerjaan

di bidang ekspor
2. Kewenangan untuk melakukan komunikasi dengan
pihak-pihak yang berkaitan dalam kegiatan ekspor
dan mitra kerja
3. Kewenangan menelaah kuantitas dan kualitas hasil
kerja dari unit kerja lain terkait dengan kebenaran
pengisian dokumen ekspor, penghitungan harga
ekspor, biaya ekspor, dan Bea Keluar

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG EKSPOR IMPOR SESUAI KKNI LEVEL IV
SIKAP DAN

Membentuk karakter lulusan yang bertakwa, memiliki

TATA NILAI

moral, dan berperan sebagai tenaga ekspor dan impor
yang mampu menginternalisasi etika profesi dalam
menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung
jawab, dengan ciri-ciri sebagai berikut.
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di
dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang
baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan
kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan
original orang lain
6. Menjunjung

tinggi

memiliki

semangat

penegakan
untuk

hukum

serta

mendahulukan

kepentingan bangsa serta masyarakat luas
7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab
terhadap kegiatan ekspor impor sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
KEMAMPUAN

Mengurus dokumen perijinan impor,dokumen impor,

DI BIDANG

membuat

KERJA

permohonan pembukaan Letter of Credit (L/C),

korespondensi,

mengaplikasikan
dan

menghitung biaya impor, Bea Masuk serta Pajak Dalam
Rangka Impor, meliputi.
1. Pengurusan

dokumen

perijinan

impor

(Nomor

Indentitas kepabeanan (NIK), Angka Pengenal Impor

(API),

Nomor

Pokok

Importir

Khusus

(NPIK),

Importir Terdaftar, dan Importir Terbatas), melalui
tahapan:
dan

mengidentifikasi,menyiapkan,

mengisi,

menyampaikan dokumen perijinan dalam

kegiatan impor kepada instansi terkait
2. Pengurusan

dokumen

impor,

melalui

pengisian, pengolahan, dan pelaporan

tahapan:
dokumen

Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Surat Sanggup
Bayar Bea, Cukai, dan Pajak (SSBCP), serta polis
asuransi kargo
3. Pembuatan
identifikasi

korespondensi,
faktor

penentu

melalui
dari

tahapan:

korespondensi,

membuat Inquiry Letter, dan menjawab Inquiry
Letter
4. Pengaplikasian permohonan pembukaan Letter of
Credit

(L/C),

melalui

tahapan:
dalam

menyiapkan

dokumen

pendukung

pembukaan

Letter of Credit (L/C), mengisi formulir

permintaan

pembukaan

Letter

of

melakukan
Credit

(L/C)

melalui Bank Koresponden, dan menindaklanjuti
perubahan Letter of Credit (L/C)
5. Perhitungan biaya impor dan Bea Masuk serta
Pajak

Dalam

identifikasi
biaya

Rangka

komponen

impor,

Impor, melalui
nilai

menghitung

impor,
Bea

tahapan:

menghitung
Masuk,

dan

menghitung Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
PENGETAHUAN

Menguasai pengetahuan tentang metode pembayaran di

YANG

dalam kegiatan ekspor impor, asuransi kargo, mutu

DIKUASAI

pelayanan dengan mitra usaha

di dalam kegiatan

ekspor impor, ketentuan dan prosedur impor, serta
klasifikasi

barang

sesuai

dengan

Kepabeanan Indonesia (BTKI), meliputi.

Buku

Tarif

1. Pengetahuan tentang metode pembayaran di dalam
kegiatan ekspor impor, yang terdiri dari: metode
pembayaran

Letter of Credit (L/C) dan metode

pembayaran Tanpa Letter Of Credit (Non L/C)
2. Pengetahuan tentang asuransi kargo, yang terdiri
dari: identifikasi asuransi kargo dan jenis asuransi
kargo
3. Pengetahuan tentang mutu pelayanan dengan mitra
usaha di dalam kegiatan ekspor impor, yang terdiri
dari: mutu managemen perusahaan, mutu barang
dan jasa, dan mutu kepuasan pelanggan
4. Pengetahuan

tentang

ketentuan

dan

prosedur

impor, yang terdiri dari: pemberitahuan kedatangan
sarana pengangkut, pembongkaran barang impor,
penimbunan

barang

impor,

dan

tentang

klasifikasi

pengeluaran

barang impor
5. Pengetahuan

barang

sesuai

dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI),
yang terdiri dari komoditi pertama

yaitu bahan

kimia anorganik dan organik dan produk industri
kimia, komoditi kedua yaitu plastik dan barang dari
plastik, karet dan barang dari karet, kulit dan
barang dari kulit, komoditi ketiga yaitu serat,
benang, dan kain, komoditi keempat yaitu batu,
produk keramik dan barang dari kaca, mutiara,
intan, dan logam mulia, komoditi yang ke lima yaitu
mesin

dan

komponen

komponen elektronik.

mesin,

elektronik

dan

HAK DAN

Bertanggung-jawab

TANGGUNG

mandiri atau kelompok, meliputi.

JAWAB

1. Tanggung jawab dalam hal menjalankan tugas rutin

atas

pekerjaan

impor

secara

di bidang impor
2. Kewenangan untuk melakukan komunikasi yang
dengan

pihak-pihak

yang

berkaitan

dengan

kegiatan impor dan mitra kerja
3. Kewenangan menelaah kuantitas dan kualitas hasil
kerja dari unit kerja lain terkait dengan kebenaran
pengisian dokumen, penghitungan biaya impor, Bea
Masuk, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

27. Bidang Akupunktur
PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG AKUPUNKTUR SESUAI KKNI LEVEL III
SIKAP DAN

Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian

TATA NILAI

manusia Indonesia yang.
1.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di
dalam menyelesaikan tugasnya

3.

Berperanmewujudkan etika dan kepribadian yang
baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air serta mendukung perdamaian dunia

4.

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan
kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya

5.

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan
original orang lain

6.

Menjunjung
memiliki

tinggi
semangat

penegakan
untuk

hukum

serta

mendahulukan

kepentingan bangsa serta masyarakat luas
7.

Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab
terhadap klien sesuai dengan etika Akupunktur,
norma hukum dan norma sosial yang berlaku

KEMAMPUAN

1. Melaksanakan terapi akupunktur yang tepat dan

DIBIDANG

bermutu berdasarkan diagnosa akupunktur yang

KERJA

ditentukan

melalui

empat

akupunktur

dengan

atau

cara
tanpa

pemeriksaan
menggunakan

peralatan akupunktur berdasarkan prosedur kerja
yang baku,

serta mampu menunjukkan kinerja

dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang
merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG AKUPUNKTUR SESUAI KKNI LEVEL III
tidak langsung.
2. Menentukan

prognosis

kasus

yang

dihadapi

berdasarkan kondisi penyakit dan keadaan umum
pasien serta mampu menentukan rencana terapi
lanjutan

dan

rujukan

kesarana

pelayanan

kesehatan lain yang mempunyai kemampuan yang
sesuai.
PENGETAHUAN

Menguasai pengetahuan akupunktur terapan yang

YANG

lengkap, prinsip-prinsip serta konsep akupunktur yang

DIKUASAI

terkait

dengan

mendapatkan
diagnosa

pemeriksaan

data

dan

fakta

akupunktur,

menyelesaikan

akupunktur
dalam

untuk

penentuan

sehingga

mampu

berbagai masalah kesehatan tertentu

dengan metode terapi akupunktur yang tepat dan
sesuai dengan prosedur operasional standar secara
profesional
HAK DAN

1. Bekerjasama dan melakukan komunikasi dengan

TANGGUNG

pasien, keluarga, dan masyarakat, serta tenaga

JAWAB

kesehatan lain dalam upaya memberikan pelayanan
akupunktur

yang

berkualitas

dan

dapat

dipertanggung jawabkan.
2. Bertanggung jawab pada pelayanan akupunktur
yang

dilakukannya

sendiri

dan

dapat

diberi

tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil
pelayanan akupunktur teman sejawat lain yang
menjadi tanggung jawabnya.
3. Menghargai sesama manusia termasuk pasien dan
sejawatnya serta pendapat dan hasil penemuan
orang lain
4. Menjunjung

tinggi

penegakan

hukum

dan

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG AKUPUNKTUR SESUAI KKNI LEVEL III
peraturan

serta

mendahulukan

memiliki
kepentingan

semangat

untuk

bangsa

serta

masyarakat luas.
5. Mengembangkan
memberikan

sikap

profesional

dalam

pelayanan

akupunktur

dengan

pendekatan yang manusiawi serta empati pada
pasien.
6. Mengembangkan diri dalam upaya peningkatan
kompetensi akupunktur melalui pembelajaran yang
terus menerus sepanjang hayat.

