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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

 
 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup 
 

Menurut Peraturan Menristekdikti Nomor 44 tahun 2015, Kompetensi lulusan merupakan 

kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 

 

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 

semabagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Menristekdikti Nomor 44 tahun 

2015, 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. 

 
Selanjutnya,   Peraturan   Pemerintah   No.   19   Tahun   2005   tentang   Standar   Nasional 

Pendidikan Pasal 26 ayat  4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang 

pendidikan   tinggi   bertujuan   untuk   mempersiapkan   peserta   didik   menjadi   anggota 

masyarakat  yang  berakhlak  mulia,  memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  kemandirian,  

dan sikap  untuk  menemukan,  mengembangkan,  serta  menerapkan  ilmu,  teknologi,  dan  

seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar 

kompetensi lulusan   pendidikan   tinggi   ditetapkan   oleh   masing-masing   perguruan   

tinggi.   Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden 

No 8 tahun 2012 dan Permendikbud No 73 tahun 2013. 

 

B. Landasan Ideal 
 

Berdasarkan    pengertian    dan    ruang    lingkup    kompetensi    seperti    yang    

dijelaskan sebelumnya,maka : 

1. Setiap  PS  harus  merumuskan  standar  mutu  dan  kompetensi  lulusan  berdasarkan 

spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan; 

2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah 

ditetapkan dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif; 

3. Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap PS harus mengacu  pada Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 
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C. Standar dan Indikator 
 
 

No Standar Indikator 

1 Capaian Pembelajaran 1. Rumusan capaian pembelajaran mengacu pada 

deskripsi capaian pembelajaran Level 6 (enam) 

KKNI 

2. Capaian pembelajaran harus memiliki unsur : 

Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan 

Keterampilan Khusus 

2 Standar Kompetensi terkait 

Sikap 

Program Sarjana Universitas Bojonegoro 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 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. 

3 Standar Kompetensi terkait 

Pengetahuan 

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. 

2. Kompetensi Lulusan Program Sarjana (S1) harus 

menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 

dan keterampilan tertentu secara umum dan 

konsep teoritis khusus dalam pengetahuan dan 
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keterampilan secara mendalam. 

3. Rumusan pengetahuan wajib disusun oleh : 

a. Forum program studi sejenis atau nama lain 

yang setara; atau 

b. Pengelola program studi dalam hal tidak 

memiliki  forum program studi sejenis. 

 

4 Standar Kompetensi terkait 

Keterampilan Umum 

Kompetensi Lulusan Program Sarjana Universitas 

Bojonegoro 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 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; 
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5 Standar Kompetensi terkait 

Keterampilan Khusus 

1. Keterampilan khusus menunjukkan kemampuan 

kerja khusus yang wajib dimiliki setiap lulusan 

sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 

2. Rumusan Keterampilan khusus wajib disusun oleh : 

a. Forum program studi sejenis atau nama lain 

yang setara; atau 

b. Pengelola program studi dalam hal tidak 

memiliki  forum program studi sejenis. 

6 Program studi menghasilkan 

lulusan bermutu baik sesuai 

dengan KKNI 

1. Rata-rata   Indeks   Prestasi   Kumulatif   (IPK) 

lulusan S1 minimal 2,76. 

2. Rata-rata   masa   studi   mahasiswa   program 

studi S1 maksimal 10 semester. 

3. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 80%. 

4. Rata-rata   skor   TOEFL   institusional   lulusan 

minimal 450. 

5. Rata-rata   masa   tunggu   kerja   pertama   dari 

lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan. 

6. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi 

S1 dengan bidang studi lebih dari 80% 

7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan memiliki   

kemampuan   penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi 

8. Lulusan  memiliki  integritas  (moral  dan  etika) dan 

profesionalisme,        serta        mampu 

bekerjasama        dalam    tim    dan    memiliki 

kemampuan pengembangan diri yang baik. 

 

 
 


