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LEMBAGA PENGEMBANGAN 
PENDIDIKAN DAN PENJAMIN MUTU 

BAB III 

STANDAR MUTU 

UNIVERSITAS PRIMAGRAHA 

 

A. STANDAR PENDIDIKAN 

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

1.1. Definisi Istilah 

a. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan 

capaian pembelajaran. 

b. Rumusan capaian pembelajaran adalah rumusan capaian lulusan 

yang dicapai saat proses pembelajaran yang diusulkan oleh 

dekan/ketua Program Studi kepada rektor untuk ditetapkan 

menjadi capaian pembelajaran. 

c. KKNI atau kerangka kualifikasi nasional Indonesia adalah 

kerangkan perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara 

bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman 

kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja 

sesuai denga struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

d. IPK atau indeks prestasi kumulatif adalah penilaian akhir 

mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban studi. 

e. Lulusan/alumni adalah seseorang yang menyelesaikan studi 

pada Program Studi tertentu di lingkungan Universitas 

Primagraha. 

f. Program Studi adalah kestuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode tertentu 

dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, 

dan/atau pendidikan vokasi. 
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1.2. Rasionalisasi  

Standar kompetensi lulusan Universitas Primagraha ditetapkan 

sebagai acuan dalam mencetak lulusan yang bermutu dan unggul. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi bahwa standar kompetensi lulusan yang mencakup kriteria 

minimal tentang kualifikasi tentang kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan 

dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tersebut maka Universitas 

Primagraha memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran bagi mahasiswa dengan memberikan kepada 

mahasiswa berupa kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. 

Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan tinggi yang 

bermutu, maka Universitas Primagraha menetapkan standar 

kompetensi lulusan yang sesuai dengan Permenristek nomor 44 

tahun 2015 dan juga sesuai dengan visi dan misi Universitas 

Primagraha. 

1.3. Tujuan  

Penyusunan standar kompetensi lulusan Universitas 

Primagraha adalah sebagai bentuk penjaminan mutu terhadap 

lulusan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

sehingga lulusan Universitas Primagraha memiliki kompetensi daya 

saing secara nasional dalam dunia pekerjaan. Standar kompetensi 

lulusan yang ditetapkan ini akan menjadi dasar atau patokan dalam 

penyusunan standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, 

penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran.  
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1.4. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan 

Pernyataan isi standar Indikator 

a. Program Studi menyusun 

standar kompetensi lulusan 

yang dituangkan dalam 

capaian pembelajaran 

lulusan dan merujuk pada 

Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) 

dan memiliki sesuai dengan 

jenjang pada KKNI. 

1) Tersedianya panduan 

penyusunan kurikulum 

yang berisi tentang capaian 

pembelajaran lulusan 

Program Studi yang 

mencakup sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan; 

2) Tersedianya dokumen 

penyusunan capaian 

pembelajaran lulusan 

dalam rumpun bidang ilmu 

tertentu. 

3) Tersedianya dokumen 

rumusan capaian 

pembelajaran lulusan yang 

sesuai dengan capaian 

pembelajaran kerangka 

kualifikasi nasional 

Indonesia (KKNI) dan nilai-

nilai keilmuan. 

b. Program Studi menjadikan 

capaian pembelajaran 

lulusan sebagai dasar dalam 

penyusunan standar isi 

pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar 

penilaian pembelajaran, 

standar dosen dan tenaga 

kependidikan, standar sarana 

dan prasarana, standar 

pengelolaan pembelajaran, 

dan standar pembiayaan 

pembelajaran. 

1) Tersedianya dokumen 

panduan penyusunan 

kurikulum yang bersisi 

tentang analisis capaian 

pembelajaran lulusan 

dalam merumuskan 

standar isi pembelajaran, 

standar proses 

pembelajaran, standar 

penilaian pembelajaran, 

standar dosen dan tenaga 

kependidikan, standar 

sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan 

pembelajaran, dan standar 

pembiayaan pembelajaran. 

c. Program Studi menyusun 

capaian pembelajaran 

1) Tersedianya dokumen 

penyusunan capaian 
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Pernyataan isi standar Indikator 

lulusan yang sesuai dengan 

visi dan misi Universitas, 

Fakultas, dan Program Studi 

yang mencakup kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

pembelajaran lulusan 

Program Studi yang 

merujuk pada visi dan misi 

Universitas, Fakultas, dan 

Program Studi. 

d. Program Studi menyusun 

kompetensi sikap yang 

terdiri dari: 

1) bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan 

sikap religius; 

2) menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas 

berdasarkan 

agama,moral, dan etika; 

3) berkontribusi dalam 

peningkatan mutu 

kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, 

dan kemajuan 

peradaban berdasarkan 

Pancasila; 

4) berperan sebagai warga 

negara yang bangga dan 

cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada 

negara dan bangsa;  

5) menghargai 

keanekaragaman 

budaya, pandangan, 

agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau 

temuan orisinal orang 

lain;  

6) bekerja sama dan 

1) Tersedianya dokumen 

panduan penyusunan 

kurikulum yang memuat 

capaian pembelajaran 

lulusan Program Studi 

yang mencakup 

kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan. 
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Pernyataan isi standar Indikator 

memiliki kepekaan sosial 

serta kepedulian 

terhadap masyarakat 

dan lingkungan;  

7) taat hukum dan disiplin 

dalam kehidupan 

bermasyarakat dan 

bernegara;  

8) menginternalisasi nilai, 

norma, dan etika 

akademik; 

9) menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang  

keahliannya secara 

mandiri; dan 

10) menginternalisasi 

semangat kemandirian, 

kejuangan, dan  

kewirausahaan. 

e. Program Studi menyusun 

kompetensi pengetahuan 

yang terdiri dari: 

1) Penguasaan kosep; 

2) Penguasaan teori; 

3) Penguasaan metode; 

dan/atau 

4) Falsafah bidang ilmu 

tertentu. 

1) Tersedianya dokumen 

panduan penyusunan 

kurikulum yang memuat 

capaian pembelajaran 

lulusan Program Studi 

yang mencakup 

kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan; 

f. Program Studi dapat 

menyusun kompetensi 

pengetahuan berdasarkan: 

1) Standar pengetahuaan 

dasar sesuai dengan 

jenjang pendidikan 

Universitas yang sudah 

ditetapkan; 

2) Pengetahuan dalam ruang 

lingkup Program Studi 

sesuai dengan himpunan 

1) Program Studi memiliki 

dokumen panduan 

penyusunan kurikulum 

yang memuat standar 

kompetensi lulusan 

Program Studi yang 

mencakup kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 
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Pernyataan isi standar Indikator 

keilmuan sebidang dalam 

internal Universitas dan 

asosiasi keilmuan tingkat 

nasional; 

3) Forum Program Studi 

sebidang/sejenis/nama 

lain yang setara. 

g. Kompetensi keterampilan 

yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1) Keterampilan umum yang 

harus dimiliki oleh 

lulusan yang setara 

dengan tingkat program 

dan jenis pendidikan 

tinggi; 

2) Keterampilan khusus 

yang harus dimiliki oleh 

lulusan  yang sesuai 

dengan bidang ilmu 

Program Studi; 

3) Kompetensi keterampilan 

mengacu pada Standar 

Nasional Pendidikan 

Tinggi (SN Dikti), 

Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

(KKNI), asosiasi profesi 

terkait, dan melakukan 

benchmarking ke 

perguruan tinggi 

terkemuka nasional; 

4) Kompetensi keterampilan 

kerja bagi lulusan sesuai 

dengan himpunan 

keilmuan sebidang dalam 

internal Universitas dan 

asosiasi keilmuan 

sebidang tingkat nasional; 

1) Tersedianya dokumen 

panduan penyusunan 

kurikulum yang memuat 

standar kompetensi 

lulusan Program Studi 

yang mencakup 

kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan. 

h. Universitas melalui Program 1) Tersedianya rumusan 
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Pernyataan isi standar Indikator 

Studi menyelenggarakan 

pendidikan akademik dan 

keterampilan (vokasi) yang 

sesuai bidang keilmuan dan 

sesuai daya saing dalam 

dunia kerja; 

capaian pembelajaran 

lulusan yang sesuai dengan 

keterampilan masing-

masing bidang keilmuan 

yang sesuai dengan 

kompetensi kerja. 

i. Program Studi 

menyelenggarakan 

kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan lulusan melalui 

proses pembelajaran, 

penelitian, program 

pengalaman kerja, dan 

pengabdian masyarakat; 

1) Tersedianya rumusan yang 

dituangkan dalam 

kurikulum tentang 

kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan lulusan 

dalam pembelajaran, 

penelitian, program 

pengalaman kerja, dan 

pengabdian masyarakat; 

2) Tersedianya bukti 

penilaian kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan lulusan 

dalam pembelajaran, 

penelitian, program 

pengalaman kerja, dan 

pengabdian masyarakat; 

j. Dekan memiliki kewajiban 

untuk melakukan spesifikasi 

bidang keilmuan masing-

masing Program Studi di 

lingkungan Fakultas; 

1) Tersedianya dokumen 

rumusan spesifikasi bidang 

keilmuan pada setiap 

Fakultas. 

k. Program Studi memiliki 

tanggungjawab untuk 

melakukan evaluasi atas 

capaian pembelajaran 

lulusan secara berkala atau 

periodik; 

1) Tersedianya dokumen 

evaluasi capaian 

pembelajaran lulusan 

secara berkala/periodik 

melalui tracer study sekali 

dalam 2 tahun; 

2) Tersedianya dokumen 

pendataan terhadap 

lulusan terkait dengan 

kesesuian bidang ilmu 

dengan pekerjaan; 
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Pernyataan isi standar Indikator 

3) Tersedianya survei 

kepuasan kepada 

pengguna lulusan; 

4) Tersedianya pendataan 

kinerja pekerjaan lulusan 

(tempat lulusan bekerja, 

ASN, BUMN, PT, CV, dll). 

 

1.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. Program Studi memiliki panduan penyusunan kurikulum. 

b. Setiap Program Studi di Universitas Primagrha merumuskan 

capaian pembelajaran lulusan. 

c. Program Studi menyusun capaian pembelajaran lulusan 

berdasakan KKNI yang mencakup sikap, pengetahuan, 

keterampilan yang sesuai dengan bidang ilmu Program Studi. 

d. Program Studi melakukan workshop penyusunan kurikulum 

dengan mengundang forum Program Studi 

sebidang/sejenis/nama lain yang setara. 

e. Program Studi melakukan branchmarking ke perguruan tinggi 

terkemuka nasional. 

f. Program Studi melakukan evaluasi kurikulum berdasarkan saran 

dan masukan dari stakeholder. 

g. Program Studi melakukan tracer study kepada alumni sebagai 

bahan masukan dalam penyempurnaan standar kompetensi 

lulusan. 

h. Program Studi melakukan penyusunan profil lulusan yang sesuai 

dengan kompetensi lulusan. 

i. Universitas Primagraha memiliki kewajiban untuk melakukan 

audit setiap tahun ajaran baru. 

j. Sosialisasi standar kompetensi lulusan. 

k. Monitoring dan evaluasi standar kompetensi lulusan. 
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1.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor; 

b. Wakil Rektor I; 

c. Dekan; 

d. Ketua Program Studi; 

e. Dosen; 

f. Pengguna lulusan. 

g. Forum Program Studi sebidang. 

1.7. Dokumen Terkait 

a. Panduan penyusunan kurikulum  

b. Visi dan misi Universitas 

c. Visi dan misi Fakultas 

d. Visi dan misi Program Studi 

e. Dokumen rumusan capaian pembelajaran 

f. Berita acara workshop penyusunan kurikulum 

g. Panduan pelaksanaan penelitian, program pengalaman kerja, dan 

pengabdian kepada masyarakat 

h. Profil lulusan Universitas dan spesifikasi Program Studi 

i. Profil lulusan Program Studi 

j. SOP tracer study 

k. Formulir tracer study alumni 

l. Formulir pengguna lulusan 

m. Dokumen pendataan terhadap lulusan 

n. Dokumen survei kepuasan kepada pengguna lulusan 

1.8. Referensi 

a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 
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d. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 

e. Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 

f. Renstra Universitas Primagraha tahun 2020-2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


