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Deskripsi
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.
Pada UU No. 12 tahun 2012 Pasal 51 tentang Sistem Penjaminan
Mutu, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi
yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan
potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang
berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu
Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu
Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu
lulusan dicapai melalui pencapaian standar kompetensi lulusan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi, Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria
minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian
pembelajaran lulusan. Sikap 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, penelitian dan/atau
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan
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. Keterampilan
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:
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
keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki
oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
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Tujuan
Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian
program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang
sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementrian riset, teknologi dan
pendidikan tinggi maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi
agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan.
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.

Kriteria
Standar kompetensi 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. Rumusan capaian
pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI), dan merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan
sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada deskripsi capaian
pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang
kualifikasi pada KKNI. Selain itu kompetensi lulusan didasarkan pada
standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan
diakui oleh Dikti.
Pendidikan tinggi program sarjana merupakan pendidikan akademik
yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat
sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui
penalaran ilmiah. Program sarjana bertujuan untuk menyiapkan
mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu
memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu
mengembangkan diri menjadi profesional.
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Elemen Standar
Elemen standar kompetensi lulusan terdiri dari:
a. Kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan untuk program sarjana
(S1);
b. Rumusan Capian Pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan,
keterampilan umum dan keterampilan khusus, dimana masing-masing
unsur CP dalam SKL diartikan sebagai berikut :
Sikap 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, penelitian, dan/atau pengabdian
kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
Pengetahuan 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. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja
mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu
pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja
praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
Keterampilan 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.
Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan
keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:
Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib
dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan
kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan
tinggi; dan
Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang
wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan
program studi.
Keterampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan
kemampuan minimal lulusan suatu program studi bidang tertentu,
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wajib disusun oleh forum program studi yang sejenis atau diinisiasi
dan diusulkan oleh penyelenggara program studi.
Standar Mutu
No.
1

1.2

1.3

Standar
Kompetensi Lulusan

Indikator
1.1.1 Kompetensi Lulusan sesuai dengan
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Program Studi S1 Universitas
Gunadarma serta memiliki ciri
khusus dan berorientasi ke Masa
Depan;
1.1.2 Kompetensi terdiri dari: Kompetensi
Utama yaitu kompetensi yang
mencirikan bidang ilmu dan
keunggunglan Program Studi,
Kompetensi Pendukung yaitu
kompetensi tambahan yang
mendukung kompetensi utama; dan
Kompetensi Lainnya yaitu
kompetensi lain sebagai pengayaan
kompetensi Utama;
1.1.3 Kompetensi lulusan dirumuskan
dalam capaian pembelajaran.
1.1.4 Kompetensi lulusan mengacu pada
Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI) dan juga Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI).
Capaian
1.2.1 Rumusan capaian pembelajaran
Pembelajaran
mengacu pada deskripsi capaian
pembelajaran Level 6 (enam) KKNI.
1.2.2 Capaian pembelajaran harus
memiliki unsur: sikap, pengetahuan,
keterampilan umum dan
keterampilan khusus.
Standar Kompetensi Program
Sarjana
(S1)
Universitas
terkait Sikap
Gunadarma
merumuskan
capaian
pembelajaran untuk kompetensi sikap
sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
dalam menjalankan tugas

Bajamtu-Univ. Gunadarma

Page 4 of 8

Standar Kompetensi Lulusan

No.

1.4

Standar

Standar Kompetensi
terkait Pengetahuan
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Indikator
berdasarkan agama,moral, dan etika;
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban
berdasarkan Pancasila;
d. berperan sebagai warga negara yang
bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada negara dan
bangsa;
e. menghargai keanekaragaman budaya,
pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal
orang lain;
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan
sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
g. taat hukum dan disiplin dalam
kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;
h. menginternalisasi nilai, norma, dan
etika akademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab
atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri; dan
j. menginternalisasi semangat
kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan.
1.4.1. Unsur pengetahuan harus
menunjukkan dengan jelas
bidang/cabang ilmu atau gugus
pengetahuan yang menggambarkan
kekhususan program studi, dengan
menyatakan tingkat penguasaan,
keluasan, dan kedalaman
pengetahuan yang harus dikuasai
lulusannya.
1.4.2. Kompetensi Lulusan Program
Sarjana (S1) harus menguasai
konsep teoritis bidang pengetahuan
dan keterampilan tertentu secara
umum dan konsep teoritis khusus
dalam pengetahuan dan
keterampilan secara mendalam.
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No.
1.5

Standar
Standar Kompetensi
terkait Keterampilan
Umum
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Indikator
Kompetensi Lulusan Program Sarjana
(S1) Universitas Gunadarma harus
memiliki keterampilan umum sebagai
berikut:
a. mampu menerapkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan inovatif dalam
konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora yang
sesuai dengan bidang keahliannya;
b. mampu menunjukkan kinerja mandiri,
bermutu, dan terukur;
c. mampu mengkaji implikasi
pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan keahliannya
berdasarkan kaidah, tata cara dan
etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain
atau kritik seni;
d. mampu menyusun deskripsi saintifik
hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas
akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi;
e. mampu mengambil keputusan secara
tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis informasi
dan data;
f. mampu memelihara dan
mengembangkan jaringan kerja
dengan pembimbing, kolega, sejawat
baik di dalam maupun di luar
lembaganya.
g. mampu bertanggung jawab atas
pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi serta evaluasi
terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya;
h. mampu melakukan proses evaluasi
diri terhadap kelompok kerja yang
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Standar

1.6

Standar Kompetensi
terkait Keterampilan
Khusus

1.7

Standar Kualitas
Lulusan
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Indikator
berada di bawah tanggung jawabnya,
dan mampu mengelola pembelajaran
secara mandiri;
i. mampu mendokumentasikan,
menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi;
Program
Sarjana
(S1)
Universitas
Gunadarma wajib memiliki keterampilan
khusus sebagai berikut:
a. Mampu menggunakan teknologi
dan ilmu pengetahuan modern
dalam menyelesaikan masalah.
b. Mampu memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi terkini
untuk melakukan berbagai
penyelesain masalah dalam domain
setiap bidang ilmu dan ketrampilan
c. Mampu menggunakan piranti lunak
yang bersesuaian dengan bidang
ilmu dan keterampilan
d. Mampu
menggunakan
Bahasa
Inggris dalam bidang ilmu dan
ketrampilan masing-masing
1.7.1. Rata-rata waktu tunggu kerja
pertama kurang dari 6 bulan.
1.7.2. Kesesuaian bidang kerja dari
lulusan dengan bidang studi lebih
dari 80%.
1.7.3. Rata-rata tanggapan pengguna
terhadap lulusan terkait aspek
Integritas (etika dan moral),
keahlian berdasarkan bidang ilmu,
penguasaan bahasa inggris,
penggunaan teknologi informasi,
komunikasi, kerjasama tim, dan
pengembangan diri adalah baik
dan/atau baik sekali.

Page 7 of 8

Standar Kompetensi Lulusan

2017

Dokumen yang Diperlukan
- Prosedur Operasional Baku Penyusunan Standar Kompetensi
Lulusan Sarjana
- Prosedur Operasional Baku Tracer Study
- Form Penilaian Kompetensi Lulusan S1
- Form Tracer Study Alumni
- Form Tracer Study Pengguna Lulusan
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