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IMPLEMENTASI KURIKULUM 
 BIMBINGAN DAN KONSELING BERBASIS KKNI  

(KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA) 
Oleh Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd.5 

 
Abstrak: Perkembangan pendidikan di Indonesia seyogianya mengikuti perkembangan zaman saat ini. Di mana terjadi 
perubahan yang mendasar dari tatanan kehidupan di masyarakat, baik dari perubahan pandangan, pertumbuhan ekonomi, 
dan lainnya. UNESCO dalam Komisi Internasional Pendidikan Abad ke-21 melaporkan bahwa pada era global ini 
pendidikan dilaksanakan dengan bersandar pada empat pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to 
be, dan learning to live together. Berkaitan dengan terjadinya perubahan tatanan masyarakat pemerintah yang 
mencanangkan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dengan merancang kurikulum yang dapat menjawab tantangan 
global, yaitu kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum ini terkait dengan sistem pendidikan 
nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan nasional, yang dimiliki Indonesia untuk 
menghasilkan sumberd aya manusia  dari capaian pembelajaran, yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam 
menciptakan hasil karya serta kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing. Sebagai lembaga 
Pendidikan, Universitas Panji Sakti pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Bimbingan dan 
Konseling ingin menjawab perubahan tatanan masyarakat di mana terdahulu lulusan Bimbingan dan Konseling hanya 
dapat menjadi guru BK namun dengan Kurikulum KKNI lulusannya tidak hanya menjadi guru BK, namun dapat juga 
bekerja di luar keguruan. Dengan Kurikulum KKNI Program Studi Bimbingan dan Konseling Unipas mempersiapkan 
lulusannya untuk dapat menjadi Guru BK/Konselor sekolah, Konselor yang kompetensinya meliputi Konselor Anak 
Berkebutuhan Khusus, Konselor Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Konselor Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar. 
Sehingga lulusan BK Unipas dapat bersaing di dunia kerja. 
 
Kata kunci: Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), bimbingan dan konseling. 

 
Pendahuluan 

Perkembangan zaman saat ini menghendaki dilakukannya perubahan yang mendasar pada 

pengelolaan pendidikan tinggi. Hal ini terjadi karena adanya berbagai perubahan dalam tatanan 

kehidupan masyarakat, seperti: (a) adanya perubahan pandangan kehidupan masyarakat lokal ke 

masyarakat dunia (global), (b) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis (utamanya 

dalam pendidikan), dan (c) perubahan pertumbuhan ekonomi ke perubahan kemanusiaan. 

Organisasi dunia seperti UNESCO dalam Komisi Internasional Pendidikan Abad ke-21 

melaporkan bahwa di era global ini pendidikan dilaksanakan dengan bersandar pada empat pilar 

pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to do, learning to be, dan learning to live 

together (Delors, 1996). Dalam learning to know peserta didik belajar pengetahuan yang penting 

sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti. Dalam learning to do  peserta didik mengembangkan 
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keterampilan dengan memadukan pengetahuan yang dikuasi dengan latihan, sehingga terbentuk 

suatu keterampilan yang memungkinkan peserta didik memecahkan masalah dan tantangan 

kehidupan. Dalam learning to be, peserta didik belajar menjadi individu yang utuh, memahami arti 

hidup dan tahu apa yang terbaik dan sebaiknya dilakukan, agar dapat hidup dengan baik. Dalam 

learning to live together, peserta didik dapat memahami arti hidup dengan orang lain, dengan jalan 

saling menghormati, saling menghargai, serta memahami tentang adanya saling ketergantungan. 

Dengan demikian, melalui keempat pilar pendidikan ini diharapkan peserta didik tumbuh menjadi 

individu yang utuh, yang menyadari segala hak dan kewajiban, serta menguasi ilmu dan teknologi 

untuk bekal hidupnya. 

Dalam hubungan dengan hal di atas, pemerintah dalam hal ini adalah Ditjen Dikti, Depniknas, 

mengembangkan kurikulum yang online dengan visi dan misi pendidikan tinggi di abad XXI menurut 

UNESCO, yang kemudian dikonfirmasi dalam The World Conference on Education for all di Thailand 

tahun 1999. Terdapat 17 butir (articles) yang dideklarasikan oleh UNESCO (1998) agar pendidikan 

tinggi dapat menjalankan fungsinya di abad XXI. Visi dan misi pendidikan tinggi abad XXI dari 

UNESCO (1998) berintikan isi laporan The Internasional Commission on Education for the Twenty-first 

Century (Learning: the Treasure Within) yang diketuai oleh Jacques Delors (UNESCO, 1996) dengan 

pokok isi antara lain berhubungan dengan harapan perguruan tinggi yang berupa: (1) jangkauan dari 

komunikasi lokal ke masyarakat dunia, (2) perubahan kohesi sosial ke partisipasi demokratis, di 

antaranya berupa kenyataan: (a) pendidikan dan krisis kohesi sosial, (b) pendidikan vs exclusion, (c) 

pendidikan desakan pekerjaan di masyarakat, serta (d) partisipasi demokratis berupa pendidikan civic 

dan praktik kewarganegaraan, dan (3)hasil pertumbuhan ekonomi ke pengembangan kemanusiaan.  

Dengan tantangan seperti disebutkan di atas seperti contohnya desakan pekerjaan di 

masyarakat salah satu program studi pada Universitas Panji Sakti, yakni Program Studi Bimbingan 

dan Konseling, yang notabene diketahui oleh masyarakat lulusannya dipersiapkan pada pekerjaan di 

sekolah menjadi guru bimbingan dan koseling (BK) atau konselor sekolah tapi tampaknya 

permasalahan-permasalahan yang dapat ditangani oleh seorang profesional BK tidak hanya di 

sekolah melainkan di luar sekolahpun sangat membutuhkan seperti masyarakat maupun instansi yang 

ada. Seperti esensi dari bimbingan dan konseling yang diketahui bahwa penanganan permasalahan, 
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pengembangan potensi individu dapat dilakukan pada empat (4) bidang yaitu pribadi, sosial, belajar, 

dan karir. Sehingga dari bidang tersebut terlihat bahwa lulusan Bimbingan dan Konseling dapat 

dikembangkan di berbagai aspek, tidak hanya di sekolah tapi dapat dikembangan di luar sekolah. 

Berkaitan dengan hal tersebut Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Panji 

Sakti (Unipas) merancang sebuah kurikulum yang disebut dengan kurikulum Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan harapan dari perguruan tinggi dan UNESCO. 

 

Kerangka Kerja Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

KKNI diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012.  KKNI 

merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, 

sistem pelatihan kerja nasional dan sistem penilaian kesetaraan nasional, yang dimiliki Indonesia 

untuk menghasilkan sumberdaya manusia  dari capaian pembelajaran, yang dimiliki setiap insan 

pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya serta kontribusi yang bermutu di bidang 

pekerjaannya masing-masing. Prinsip dasar yang dikembangkan dalam KKNI adalah menilai unjuk 

kerja seseorang dalam aspek-aspek keilmuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan capaian 

pembelajaran (learning outcomes) yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan atau 

pengalaman yang telah dilampauinya, yang setara dengan deskriptor kualifikasi untuk suatu jenjang 

tertentu (Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti, 2015). Pada proses penyusunan konsep-konsep KKNI, 

studi banding juga telah dilakukan ke berbagai negara untuk dapat mengembangkan KKNI yang 

sebanding dengan kerangka kualifikasi Negara-negara lain. Kesepadanan antara KKNI dengan 

kerangka kualifikasi negara-negara lain sangat diperlukan agar KKNI dapat dipahami dan diakui 

sebagai sebuah sistem kualifikasi yang handal dan terpercaya. Selanjutnya, dengan adanya 

pengakuan dan kepercayaan terhadap KKNI maka kerjasama atau program penyetaraan kualifikasi 

ketenagakerjaan antara Indonesia dengan negara-negara lain akan lebih mudah diwujudkan (Dirjen 

Belmawa Kemenristek Dikti, 2015). 

Dalam hal profesi bimbingan dan konseling di Indonesia, prodi Bimbingan dan Konseling 

(termasuk Bimbingan dan Konseling Islam) wajib menyusun dan menerapkan kurikulum yang berbasis 

KKNI. Pada KKNI, terdeskripsikan kualifikasi level-level 6, 7, 8 dan 9. Kaitan kualifikasi lulusan antar 
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level sarjana (level 6), pendidkan profesi  (level 7), magister (level 8) dan doktor (level 9) pada KKNI 

secara umum adalah: (1) lulusan sarjana ditekankan pada memahami konsep keilmuan, 

mengaplikasikan, mengelola pekerjaan dan bertanggung jawab atas bidang kerja yang ia kelola, (2) 

sedangkan lulusan profesi lebih menekankan pada menerapkan konsep keilmuan dan solusi masalah 

dalam seting nyata secara spesifik, (3) pada level magister, lulusan diharapkan mampu mendalami 

dan menganalisis keilmuan (teori-teori) dan kemahiran menerapkannya dalam solusi masalah, dan (4) 

pada level doktor, lulusan diharapkan mampu mengembangkan dan menemukan/menciptakan 

keilmuan (teori) baru melalui riset dan menemukan penyelesaian masalah.  

Diimplementasikan bagi program studi Bimbingan dan Konseling, antar-hubungan tersebut 

dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada level 6, lulusan mampu memahami konsep dan 

mengaplikasikan keilmuan bidang bimbingan dan konseling, dan ilmu-ilmu yang terkait (pendidikan, 

psikologi, sosiologi, budaya dll.) yang melandasinya dan/atau mendukung kinerja bimbingan dan 

konseling, mengelola pekerjaan dan bertanggung jawab atas bidang kerja layanan bimbingan dan 

konseling yang ia kelola. Pada level 7, kemampuan tersebut dipertajam dalam tataran aplikasi secara 

lebih spesifik, yakni mampu dalam menerapkan teori-teori bimbingan dan konseling dan ilmu-ilmu 

terkait yang melandasinya (pendidikan, psikologi, antropologi, sosiologi, religi, teknologi informasi) 

dalam wujud teknik-teknik dan prosedur khusus dalam seting khusus, mulai perencanaan, 

pelaksanaan sampai evaluasi dalam rangka membantu siswa/klien untuk tumbuh berkembang optimal 

dan mampu memecahkan masalah-masalah dalam perkembangan hidupnya.  

Pada level 8, lulusan diharapkan memperluas wawasan dengan kemampuan mendalami dan 

menganalisis teori-teori bimbingan dan konseling, dan ilmu-ilmu terkait yang melandasinya untuk 

mengembangkan berbagai solusi yang efektif dalam wujud teknik-teknik dan prosedur bantuan 

sejak perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dalam rangka membantu siswa/klien untuk tumbuh 

berkembang optimal dan mampu memecahkan masalah-masalah dalam perkembangan hidupnya. 

Sedangkan pada level 9 yang merupakan puncak piramida bidang bimbingan dan konseling, lulusan 

diharapkan mampu mengembangkan kelimuan bidang bimbingan dan konseling, dan 

menemukan/menciptakan keilmuan (teori) baru bidang bimbingan dan konseling melalui riset dan 

menemukan penyelesaian masalah terkait siswa/klien serta para pemangku kepentingan profesi 
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bimbingan dan konseling baik aktual maupun di masa depan. Jika pada level 6 dan 7, pencapaian 

kualifikasi tersebut dilaksanakan dengan pendekatan mono dan interdisiplin, maka pada level 8 

dilaksanakan secara multidisiplin, dan pada level 9 juga menekankan pendekatan transdisiplin di 

samping mono, inter, dan multidisiplin. 

Lebih spesifik untuk pengembangan kurikulum sarjana bimbingan dan konseling, deskripsi 

kualifikasi level 6 KKNI secara utuh disajikan sebagai berikut. 

1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya 

dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 

2) Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis 

bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu 

memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 

3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan 

mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif  solusi secara mandiri dan 

kelompok.  

4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian 

hasil kerja organisasi. 

Secara rinci lulusan level 6 KKNI mempunyai hak dan tanggungjawab sebagai berikut. 

1) Mampu mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya/desain/seni/model yang  dapat diakses 

oleh masyarakat akademik. 

2) Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan dapat 

diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja institusi atau organisasi dengan 

mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja. 

3) Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

4) Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri. 

5) Mampu mengkomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai media kepada masyarakat 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

6) Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja.  
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Deskripsi utuh tersebut dapat diimplementasikan bagi program studi Bimbingan dan Konseling 

di Indonesia, salah satunya menurut tafsiran penulis, yakni sebagai berikut. 

1) Mampu mengaplikasikan bidang keahlian BK dan memanfaatkan IPTEKS pada bidang BK 

dalam penyelesaian masalah-masalah terkait dengan siswa dalam perkembangannya 

terutama dalam seting pendidikan, serta mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan 

masyarakat yang dihadapi. 

2) Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu bidang pendidikan, psikologi, 

antropologi, sosiologi, dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan 

bimbingan dan konseling secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian 

masalah prosedural mulai merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerja bidang 

BK dalam seting pendidikan. 

3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data tentang 

perubahan masyarakat, keluarga, sekolah, diri pribadi siswa, dan mampu memberikan 

petunjuk dalam memilih berbagai alternatif  solusi berupa teknik dan/atau prosedur bantuan 

kepada siswa dan pihak yang terkait dengannya (guru, orang tua, kepala sekolah, serta para 

pengambil kebijakan pendidikan) secara mandiri oleh konselor dan kelompok bersama guru 

atau kepala sekolah atau orang tua atau profesi lainnya. 

4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, yakni layanan BK yang dikelola, dan dapat diberi 

tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi yakni seting pendidikan tempat ia 

bekerja, misalnya sekolah (TK, SD, SMP, SMA, PT), lembaga bimbingan belajar, dan 

lembaga pendidikan lainnya; tanggungjawab tersebut dilandasi oleh sikap-sikap profesional 

seperti: kredibel, transparan, akuntabel yang berlandaskan kodek etik kerja profesional BK. 

Implementasi Kurikulum KKNI Bimbingan dan Konseling Universitas Panji Sakti 

Kurikulum program studi Sarjana Bimbingan dan Konseling bersifat terstruktur.  Kurikulum 

terstruktur ialah kurikulum yang mencantumkan tugas perkuliahan, tugas terstruktur dan tugas mandiri, 

dan penulisan skripsi sebagai hasil penelitian,  jumlah kredit dan jenis mata kuliah yang harus 

diselesaikan oleh mahasiswa untuk lulus program sarjana. 
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Kurikulum Prodi Sarjana Bimbingan dan Konseling dikembangkan berdasarkan: (1) Peraturan 

Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 

pengejawantahannya dalam bidang Bimbingan dan Konseling, (2) Panduan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik Ditjen Dikti tahun 2008, (3) Undang-Undang No 20 

Th 2003 tentang Sisdiknas, (4) Permendiknas No 12 Th 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, (5) 

Permendikbud 49 Th 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (6) Permendiknas No 27 Th 

2008 tentang Kompetensi Konselor, (7) Visi-Misi, Tujuan dan Strategi Universitas, Fakultas dan 

Program Studi, (8) Perkembangan Masyarakat/Bangsa/Negara-Negara, (9) Pendapat para pengguna 

lulusan, dan (10) Kebijakan Universitas atau lembaga tempat program studi BK itu bernaung.  

Pengembangan kurikulum ini menggunakan langkah-langkah sesuai dengan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu: (1) melakukan analisis kebutuhan tentang perkembangan 

masyarakat, para pemangku kepentingan termasuk pengguna lulusan, dan berbagai aturan yang 

berlaku, (2) memahami hubungan posisi deskripsi kualifikasi KKNI dengan rumusan capaian 

pembelajaran (learning outcomes) lulusan program studi, (3) memahami jalur pendidikan apakah 

berbasis keilmuan (akademik) ataukah berbasis keahlian (profesi), (4) memahami lingkup keilmuan 

program studi apakah mono, multi ataukan transdisiplin, (5) menyusun learning outcomes program 

studi sesuai dengan deskripsi level KKNI, dan (6) mengaitkan learning outcomes dengan rencana 

kurikulum (bidang/bahan kajian, struktur mata kuliah, deskripsi mata kuliah, rencana perkuliahan dsb.). 

Kurikulum yang diterapkan pada program studi sarjana  Bimbingan dan Konseling mengacu 

pada pengertian sejumlah konsep sebagai berikut.   

1) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan 

kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Pengertian 

tersebut merujuk pada Undang-undang Sisdiknas. Dalam Sisdiknas disebutkan bahwa kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu (UU RI Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Sedangkan kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 
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maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi (Kepmendiknas 

No.232 /U/2000).  

2) Kurikulum berisikan keterangan atau penjelasan yang mencakup kompetensi lulusan dalam 

pengembangan bidang ilmu, tingkat pemahaman tentang bidang ilmu, kemampuan 

mengomunikasikan hasil pemikiran dan karyanya secara lisan dan tertulis, kemampuan 

menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dalam kawasan keahliannya untuk menemukan 

jawaban dan atau memecahkan masalah kompleks, termasuk yang memerlukan pendekatan lintas 

disiplin ilmu. 

3) Kurikulum dirancang mengacu pada tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian 

yang mendorong terbentuknya penguasaan atas bidang ilmu dan teknologi yang mendukung (hard 

skills) dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam 

berbagai situasi dan kondisi. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kurikulum KKNI Prodi Bimbingan dan Konseling Unipas 

dirancang dengan menyesuaikan profil lulusan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut. 

No. Profil Lulusan Deskripsi Profile (gambaran tentang kemampuan lulusan 
pada profile tersebut) 

1. Pendidik Lulusan Prodi Bimbingan Konseling FKIP Unipas memiliki 
kemampuan untuk dapat menjadi pendidik dalam hal ini 
adalah pendidik formal disekolah. Pendidik formal yang 
dimaksud adalah pendidik formal sebagai guru Bimbingan 
dan Konseling baik dalam jalur, jenjang dan jenis 
pendidikan yang ada. 

3. Peneliti Lulusan Bimbingan dan Konseling FKIP Unipas memiliki 
kemampuan untuk menjadi peneliti khususnya menjadi 
peneliti pemula pada rumpun ilmu Bimbingan dan 
Konseling 

 Sumber : Kurikulum KKNI BK Unipas (2017) 
Secara skematis tahapan penyusunan kurikulum dapat dikembangkan berdasarkan Skema 

berikut. 
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Telaah keilmuan dan 

Keahlian 

Kajian kebutuhan 

masyarakat dan 

stake holder 

Tahap inventarisasi 

informasi dan 

pengumpulan data 

melibatkan stake 

holder, 

forum/pengelola 

prodi sejenis 

  

  PROFIL LULUSAN   

Tahap penting : 

peran lulusan 

disesuai-kan dengan  

jenjang kualifikasi 

KKNI dan SNDikti 

      

  

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

(CP) 

  

Kemampuan yang 

diperlukan untuk 

menjalankan peran 

lulusan sesuai profil 

      

  
Pemilihan dan Bobot 

BAHAN KAJIAN 
  

Memperhatikan 

kedalaman dan 

cakupan materi 

       

Pembentukan mata 

kuliah, sks dan 

diskripsinya 

Menyusun Struktur 

Kurikulum 

Sebaran dan jumlah 

sks mengacu pada 

SNDikti   

      

 
RENCANA PEMBELAJARAN 

SEMESTER 
 

Dikembangkan  

dosen secara mandiri 

atau bersama dalam 

kelompok keahlian 
suatu bidang Ilmu 

pengetahuan dan/ 

atau teknologi dalam 

program studi. 

Capaian Pembelajaran yang digunakan pada Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP 

Universitas Panji Sakti adalah: 
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A. Aspek Sikap 

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

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

3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung 

perdamaian dunia. 

4) Mampu 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) Mampu menginternalisasi nilai dan norma akademik yang benar terkait dengan kejujuran, 

etika, atribusi, hak cipta, kerahasiaan dan kepemilikan data.  

8) Mampu menginternalisasi semangat kewirausahaan. 

 

B. Aspek Pengetahuan 

1) Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif tentang kaidah-kaidah filsafat, 

pendidikan, psikologi, sosial budaya dan antropologi dalam konteks pengembangan atau 

mendasari implementasi keilmuan dan praksis bimbingan dan konseling. 

2) Menguasai kaidah-kaidah, metode dan prosedur penjaminan mutu dalam layanan bimbingan 

dan konseling. 

3) Menguasai falsafah, teori, konsep, metode dan praksis pendidikan dalam jenis, jalur, dan 

jenjang pendidikan yang relevan dengan pelayanan bimbingan dan konseling. 

4) Menguasai khazanah teoretik tentang tujuan, fungsi, prinsip, asas, konteks, pendekatan, dan 

prosedur serta sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan 

konseling komprehensif yang memandirikan. 

5) Menguasai teori konsep, metode dan prosedur manajemen pelayanan bimbingan dan 

konseling komprehensif yang memandirikan, program bimbingan dan konseling yang bersifat 
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preventif, kuratif, preserveratif, dan developmental dalam jenis, jalur, dan jenjang satuan 

pendidikan. 

6) Menguasai materi dan metode pelayanan bimbingan yang meliputi bimbingan pribadi sosial, 

belajar, dan karier dengan menggunakan berbagai teknik bimbingan, multi media dan 

teknologi informasi yang dibutuhkan dalam kinerja layanan bimbingan dan konseling.  

7) Menguasai pendekatan, prosedur, metode dan teknik bimbingan secara individual, kelompok 

dan klasikal maupun antar kelas. 

8) Menguasai paradigma, teori, pendekatan, prosedur dan teknik-teknik konseling psikodinamik, 

humanistik, behavioristik, kognitif, postmoderen dan integratif dengan memperhatikan kondisi 

lingkungan dan tata nilai budaya Indonesia.  

9) Menguasai pendekatan, prosedur dan teknik-teknik konseling individual dan konseling 

kelompok yang menggunakan teori konseling tertentu (psikodinamik, humanistik, behavioristik, 

kognitif, postmoderen dan integratif) dalam kondisi lingkungan dan tata nilai budaya Indonesia. 

10) Menguasai konsep, metode dan prosedur statistik untuk keperluan praksis layanan bimbingan 

dan konseling. 

11) Menguasai konsep, prosedur pengembangan dan penggunaan instrumen, teknologi informasi 

dan multimedia untuk keperluan layanan bimbingan dan konseling. 

12) Menguasai konsep dan prosedur dari sudut pandang teori tertentu yang relevan dengan 

bidang bimbingan dan konseling untuk melakukan kajian fenomena problematik dalam rangka 

penelitian skripsi.  

13) Menguasai falsafah, kaidah, desain, metode, prosedur penelitian dan penggunaan hasil-hasil 

penelitian untuk keperluan penulisan penelitian skripsi. 

14) Menguasai konsep, metode dan prosedur statistik untuk penulisan penelitian skripsi. 

15) Menguasai kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam penyusunan laporan skripsi, karya ilmiah 

dan publikasinya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. 

16) Menguasai informasi dan problematik perkembangan masyarakat dalam proses pendidikan 

dan latar sosial budayanya. 
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17) Menguasai teori dan problematik perkembangan manusia sasaran layanan bimbingan dan 

konseling, terutama anak dan remaja, dalam proses pendidikan dan latar sosial budayanya. 

18) Menguasai kaidah konsep, metode dan prosedur analisis kebutuhan dalam kerangka 

pengembangan layanan bimbingan dan konseling. 

19) Mengenal secara mendalam sasaran pelayanan bimbingan dan konseling berlandaskan 

penguasaan teori tertentu dengan penyikapan yang empatik serta menghormati keragaman 

yang mengedepankan kemaslahatan. 

20) Menguasai konsep, metode dan prosedur pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan dan informasi lainnya yang relevan dalam rangka penyelesaian masalah di bidang 

bimbingan dan konseling. 

21) Menguasai teori, konsep dan prosedur komunikasi interpersonal, antarkelompok dan 

komunikasi dengan forum umum, serta membentuk jaringan. 

22) Menguasai  prosedur merancang dan melaksanakan strategi konsultasi, kolaborasi, mediasi, 

advokasi, dan resolusi konflik dan penguatan jaringan dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

23) Menguasai teori, konsep, model, metode dan prosedur  evaluasi dan supervisi dan 

problematikanya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 

24) Menguasai prosedur analisis SWOT sebagai model evaluasi diri terhadap kinerja layanan 

bimbingan dan konseling yang ia kelola dan menjadi tanggung jawabnya. 

25) Menguasai kaidah, metode dan prosedur mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, 

dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan data sasaran layanan (diri konseli, 

keluarga, guru) dan data lainnya yang relevan dalam rangka layanan informasi dan 

pelaksanaan bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawabnya. 

Dengan memasukan masing-masing CP (capaian pembelajaran) tersebut pada mata kuliah 

lulusan Bimbingan dan Konseling Unipas dipersiapkan menjadi beberapa luaran seperti: (1) Guru 

BK/Konselor sekolah (pendidik yang profesional memiliki kemampuan paedagogik dan keilmuan 

bidang studi Bimbingan dan Konseling yang tinggi, serta mampu mengelola layanan Bimbingan dan 

Konseling yang memandirikan), (2) Peneliti (peneliti di bidang pendidikan Bimbingan dan Konseling 
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mampu melakukan riset tingkat pemula dengan menggunakan logika berpikir ilmiah dan memberikan 

alternatif pemecahan), (3) Konselor yang kompetensinya meliputi Konselor Anak Berkebutuhan 

Khusus, Konselor Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Konselor Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar. 

Dengan hal tersebut lulusan Bimbingan dan Konseling Unipas dapat bersaing di dunia kerja.  

 

Simpulan 

Kurikulum KKNI adalah kurikulum yang menilai unjuk kerja seseorang dalam aspek-aspek 

keilmuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang 

diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang telah dilampauinya, yang setara 

dengan deskriptor kualifikasi untuk suatu jenjang tertentu. Bimbingan dan Konseling yang merupakan 

salah satu prodi yang ada di Universitas Panji Sakti mengembangkan Kurikulum berbasis KKNI agar 

dapat menjawab beberapa tantangan di dunia pendidikan. Lulusan Bimbingan dan Konseling yang 

biasanya dipersiapkan sebagai guru BK di sekolah dengan kurikulum KKNI dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan di lapangan sehingga lulusan BK FKIP UNIPAS dipersiapan untuk menjadi Guru 

BK/Konselor sekolah, Guru BK/Konselor sekolah, Konselor yang kompetensinya meliputi Konselor 

Anak Berkebutuhan Khusus, Konselor Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Konselor Anak Usia Dini 

dan Sekolah Dasar. Sehingga lulusan BK Unipas dapat bersaing di dunia kerja. 
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