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KATA PENGANTAR 

 

Universitas Subang merupakan lembaga tinggi daerah yang turut bertanggung 

jawab terhadap kemajuan pendidikan pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat terwujud 

jika kompetensi dan kurikulum yang ada sudah sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia. Tanggung jawab tersebut ter‐aktualisasi melalui tinjauan kurikulum 

secara berkala dan berkelanjutan ilmu pengetahuan, Pemberdayaan, 

Pembangunan  dan seni berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 

untuk meningkatkan peran serta Universitas Subang dalam memberdayakan dan 

memajukan masyarakat. 

Untuk mencapai hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki 

kontribusi tinggi maka Universitas Subang menerapkan prinsip keterpaduan dan 

sinergisitas antara kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendidikan 

dan penelitian. 

Pendidikan dan penelitian akan menjadi motor penggerak dalam kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat, dimana kedalaman dan keluasan materi 

pengabdian dan layanan kepada masyarakat disesuaikan dengan standar hasil  

yang pada hakekatnya PKM sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, 

Pemberdayaan, Pembangunan, dan seni, proses pengayaan sumber belajar 

dan/atau untuk pembelajaran, pematangan dan pengayaan pengalaman sivitas 

akademika. 

Semoga melalui penetapan Standar Kompetensi dan Lulusan dapat lebih 

meningkatkan kontribusi seluruh sivitas akademika Universitas Subang dalam 

penentuan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan. 

 

Subang,     November 2017  

Tim Penyusun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Subang merupakan lembaga pendidikan tinggi swasta yang turut serta 

dalam mengemban tujuan pendidikan nasional. Dalam usahanya mengemban 

tujuan pendidikan  nasional,  produk  Universitas  Subang  yang  berupa  lulusan  

harus memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidang ilmunya,  mudah  mendapatkan  pekerjaan,  mampu  bersaing  di  tingkat  

nasional maupun internasional, berkepribadian baik serta bermoral tinggi.  

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Universitas Subang 

seyogyanya bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menerapkan, 

mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya 

untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya 

kebudayaan nasional.  

Semua komponen pada tujuan pendidikan nasional tersebut harus tercermin pada 

kurikulum dan sistem pembelajaran pada semua jenjang pendidikan di Universitas 

Subang. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, tugas Universitas Subang adalah 

mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, sehingga lulusan 

Universitas Subang mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang 

dimiliki sesuai dengan harapan stakeholders dan pengguna lulusan.  

Adapun tujuan utama dari penyelenggaraan program studi (prodi) adalah 

menghasilkan lulusan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh fakultas sebagai 

pengelola prodi tersebut. Kriteria kelulusan mahasiswa dari suatu prodi lazimnya 

dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi Lulusan. Untuk jenjang pendidikan 

tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi, 

keberadaan standar ini menjadi sangat mutlak dan strategis sifatnya.  

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 
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menyatakan bahwa “Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan”. 

 Kemudian dalam Pasal 25 disebutkan bahwa:  

1. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam 

penentuan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan.  

2. Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

Kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah.  

3.  Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Di dalam pasal 26 ayat (4) disebutkan bahwa “Standar Kompetensi Lulusan pada 

jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyrakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, 

kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan 

ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan”. Dalam pasal 27 ayat 

(2) ditegaskan bahwa “Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Tinggi 

dikembangkan oleh masing‐masing perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik 

program studi akademik, vokasi, dan profesi”.  

Pasal 5 butir (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Permenristekdikti) No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi, menyebutkan bahwa:  

(1)  Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.  

(2) 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   
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pembelajaran,   standar   pengelolaan   pembelajaran,   dan   standar pembiayaan 

pembelajaran.  

Berdasarkan pada hal‐hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) yang merupakan kriteria yang harus ditetapkan oleh Universitas 

Subang dengan tujuan agar dapat melaksanakan dan mengevaluasi efektivitas 

keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang merupakan bagian dari upaya 

peningkatan  mutu  pendidikan dalam menciptakan lulusan yang memiliki 

kompetensi  dalam  menghadapi  persaingan  pasar  kerja  baik  di  tingkat  nasional 

maupun internasional.   

Agar lulusan Universitas Subang dapat memenuhi kualifikasi ko[mpetensi yang 

disyaratkan,  maka  diperlukan  ukuran  dan  kriteria  yang  harus  dipenuhi  dan 

dikendalikan oleh Fakultas serta Program Studi di lingkungan Universitas Subang.  

 

1.2. Tujuan dan Fungsi  

1.    Sebagai acuan dan tolok ukur dalam penyusunan profil dan kompetensi 

lulusan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.  

2. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait 

agar mutu kompetensi lulusan dapat ditingkatkan secara terus‐menerus dan 

berkelanjutan (Continous Quality Improvement)  

1.3 Sasaran 

Sasaran buku pedoman ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan akademik, 

baik   di   tingkat   Universitas,   Fakultas   maupun   Program   Studi   di   lingkungan 

Universitas Subang.  

1.4 Pola Ilmiah Pokok Universitas Subang 

Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, kompetitif dan mandiri 

berbasis Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan mengembangkan Ilmu Pengetahun 

Teknologi dan seni (IPTEKS) sesuai daya dukung lingkungan untuk menunjang 

pembangunan Kabupaten Subang. 
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BAB II 

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP 

 

2.1 Pengertian  

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 bahwa yang dimaksud dengan 

Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan standar nasional yang telah 

ditetapkan.   

Kompetensi (capaian pembelajaran) lulusan program studi selain merupakan 

rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua 

lulusannya, juga merupakan pernyataan mutu lulusan. Oleh karena itu, program 

studi berkewajiban untuk memiliki rumusan capaian pembelajaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan 

dalam SN DIKTI, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). Karena merupakan rumusan tujuan pendidikan dan 

pernyataan mutu lulusan, perumusan capaian pembelajaran merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pengembangan kurikulum program studi.  

Kurikulum program studi sangat diperlukan dalam mempersiapkan lulusan yang 

mampu menghadapi persaingan global dimana diperlukan persyaratan kerja yang 

tidak hanya menekankan pada penguasaan hard skills (kemampuan teknis dan 

akademis) akan tetapi juga penguasaan soft skills (kemampuan memahami, 

menganalisis, menganalogi dan menafsirkan), sehingga diperlukan perubahan pola 

pikir yang dapat menghasilkan mutu lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh 

pasar.  

Manfaat capaian pembelajaran selain untuk mengarahkan Dekan dan Wakil Dekan 

Fakultas agar mencapai target mutu lulusan, juga memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang pernyataan mutu lulusan program studi. 

1.2 Ruang Lingkup 

Standar mutu Kompetensi Lulusan  yang  ditetapkan  oleh  Universitas  Subang 

meliputi garis besar batasan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Agar mutu lulusan dapat terus ditingkatkan, 

diperlukan suatu standar kompetensi lulusan beserta standar turunannya yang 
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merujuk pada Permenristekdikti No 44 tahun 2015, Praktek Baik dalam Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi (DIKTI 2008), Statuta Universitas Subang, Renstra 

Universitas Subang, Peraturan Akademik Universitas Subang No. 28/US/X/2013, 

serta untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. 
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BAB III 

STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN 

 

Standar Kompetensi Lulusan merupakan persyaratan minimal yang ditetapkan 

oleh institusi terhadap mutu capaian pembelajaran program studi.  

Agar lulusan Universitas Subang mampu menghadapi persaingan global dan 

memenuhi persyaratan kerja yang menguasai baik hard skills maupun soft skills, 

maka setiap program studi dan pihak‐pihak yang terkait harus secara konsisten 

berupaya memenuhi isi Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan dan 

menjadikan  standar  ini  sebagai  tolok  ukur  dalam  menghasilkan  lulusan  yang 

berkualitas.  

3.1 Visi dan Misi 

3.1.1 Visi Universitas Subang 

“Menjadi Perguruan Tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 

2023” 

3.1.2 Misi Universitas Subang 

 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalaam 

rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral pancasila, 

dan berjiwa entrepreneurship. 

2. Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan 

instrument pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka 

meningkatkan mutu lulusan. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni. 

4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan 

Provinsi Jawa Barat. 

  



 

7 
 

3.2 Pihak yang Terlibat 

3.2.1  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

1. Rektor Universitas Subang 

2. Wakil Rektor Universitas Subang 

3. Dekan Fakultas 

4. Wakil Dekan Fakultas 

5. Ketua Program Studi 

6. Kepala  Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan 

7. Kepala Bagian Akademik 

 

3.2.2 Stakeholders 

1. Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 

2. Dosen 

3. Mahasiswa 

4. Pengguna Lulusan 

 

3.2.3 Customer 

1. Pengguna Lulusan 

 
3.3 Definisi Istilah 

 

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi 

2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 

pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi 

3. Capaian    Pembelajaran    adalah    kemampuan    yang    diperoleh    melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan akumulasi 

pengalaman kerja.  

4. Kerangka    Kualifikasi    Nasional    Indonesia    (KKNI)    adalah    kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, 

dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja 
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serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja 

sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.  

5. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang 

dimiliki  seseorang  sebagai  syarat  untuk  dianggap  mampu  oleh  masyarakat 

dalam melaksanakan tugas‐tugas di bidang tertentu.  

6. Kurikulum  adalah  seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai  capaian 

pembelajaran  lulusan,  bahkan  kajian,  proses,  dan  penilaian  yang  digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.  

7. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.  

8. Surat   Keterangan   Pendamping   Ijazah   adalah   dokumen   yang   memuat 

informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan 

tinggi bergelar.  
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3.4 Pernyataan dan Indikator Standar 

Standar  kompetensi  lulusan  yang  dimaksud  mencakup  standar  profil  dan  kompetensi  lulusan  serta  standar  evaluasi  lulusan.  
Berikut  ini disampaikan standar serta indikator penilaiannya.  
 
3.4.1 Standar Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran 

 No Standar Kriteria Indikator 

1. Kepala Biro Administrasi Akademik & 
Kemahasiswaan bertanggung jawab membuat 
dokumen kebijakan tentang pengembangan 
kurikulum secara berkala dan berkesinambungan 

Dokumen formal  yang 
mencakup :  

(1) kebijakan,  
(2) peraturan,  
(3) pedoman atau buku panduan 

yang memfasilitasi program 
studi untuk melakukan 
perencanaan, 
pengembangan, dan 
pemutakhiran kurikulum 
secara berkala. 

Terdapat dokumen kebijakan tentang 
pengembangan kurikulum yang lengkap. 

2. Kepala Biro Administrasi Akademik & 
Kemahasiswaan bertanggung jawab untuk 
melakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi 
pengembangan kurikulum program studi. 

Dokumen analisis dan evaluasi 
pemutakhiran kurikulum 
program studi yang 
ditindaklanjuti untuk 
penjaminan mutu secara 
berkesinambungan. 
 

 

Terdapat Dokumen analisis dan evaluasi 
pemutakhiran kurikulum program studi 
yang ditindaklanjuti untuk penjaminan 
mutu secara berkesinambungan. 
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3. Kepala Biro Administrasi Akademik & 
Kemahasiswaan bersama dengan Wakil Rektor I 
bertanggung jawab untuk membentuk Unit 
pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu 
pembelajaran guna mendorong mahasiswa untuk 
berfikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, 
bereksperimen dengan memanfaatkan aneka 
sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh 
Universitas Subang 

Unit atau lembaga yang khusus 
berfungsi untuk mengkaji dan 
mengembangkan sistem serta 
mutu pembelajaran 

Terdapat Unit atau lembaga yang khusus 
berfungsi untuk mengkaji dan 
mengembangkan sistem serta mutu 
pembelajaran, melaksanakan fungsinya 
dengan baik serta hasilnya dimanfaatkan 
oleh institusi. 

4. Kepala Biro Administrasi Akademik & 
Kemahasiswaan bertanggung jawab  melakukan 
pengendalian mutu pembelajaran termasuk 
kegiatan proses monitoring, evaluasi, dan 
pemanfaatannya 

Sistem yang menjamin 
terselenggaranya proses 
pembelajaran yang efektif 

Sistem yang menjamin 
terselenggaranya proses pembelajaran 
yang efektif berpusat kepada pebelajar 
dengan memanfaatkan beragam 
sumber belajar minimal mencakup : 

(1) pendekatan sistem pembelajaran dan 
pengajaran 

(2) perencanaan dan sumber daya 
pembelajaran 

(3) syarat kelulusan  
dan dilaksanakan secara konsisten, 
dimonitor serta dievaluasi secara 
berkala. 
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3.4.2 Standar Profil dan Kompetensi Lulusan 

No Standar Kriteria Indikator 

1.  Ketua Program Studi bertanggung jawab 
dalam menyusun profil lulusan dan 
terdapat dalam dokumen kurikulum 
program studi  

Profil  lulusan  yang  disusun  dilengkapi  dengan  
deskripsi  profil berbasis pada KKNI  

Terdapat profil lulusan berbasis 
KKNI yang dilengkapi dengan 
deskripsi profil lulusan yang 
tercantum dalam dokumenn 
kurikulum prodi.  

2.  Ketua Program Studi harus menyusun 
capaian pembelajaran/learning outcome 
(LO) yang mengacu pada deskripsi capaian 
pembelajaran KKNI dan memiliki 
kesetaraan dengan jenjang  kualifikasi  
pada  KKNI serta  tercantum  dalam  
dokumen kurikulum program studi.  

Rumusan capaian pembelajaran (LO) mengacu 
pada deskripsi dan kesetaraan jenjang kualifikasi 
KKNI.   

Program Studi memiliki rumusan 
capaian pembelajaran (Learning 
Outcome) yang mengacu pada 
deskripsi dan kesetaraan jenjang 
kualifikasi KKNI yang dinyatakan 
dengan jelas serta terdapat bukti 
tertulis mekanisme penyusunan 
capaian pembelajaran  
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3.  Kompetensi lulusan yang disusun Ketua 
Program Studi harus mencakup sikap, 
pengetahuan dan keterampilan yang    
dinyatakan dalam rumusan capaian 
pembelajaran (learning outcome) lulusan. 

Deskripsi capaian pembelajaran mencakup 
rumusan sikap, penguasaan pengetahuan, 
keterampilan khusus serta keterampilan umum 
pada setiap jenjang pendidikan. 

 

Terdapat deskripsi capaian 
pembelajaran yang dituliskan 
dengan lengkap dalam 
dokumen kurikulum, mencakup 
rumusan sikap, penguasaan 
pengetahuan, keterampilan 
khusus serta keterampilan 
umum.  
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No Standar Kriteria Indikator 

  Sikap yang dimaksud dalam deskripsi capaian pembelajaran adalah 
merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari interaksi 
dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan 
spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja 
mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang 
terkait pembelajaran. 

 
Pengetahuan adalah 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 adalah 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 dan 
keterampilan khusus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lulusan Program 
Diploma‐3 harus 
memiliki keterampilan 
umum sesuai dengan 
kualifikasi KKNI  
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No Standar Kriteria Indikator 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lulusan Program Diploma‐3 harus memiliki keterampilan umum, 
diantaranya:  
1. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan 

menganalisis data dengan beragam  metode yang sesuai, baik yang 
belum maupun yang sudah baku;  

2. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;   
3. mampu  memecahkan  masalah  pekerjaan  dengan  sifat  dan  

konteks  yang  sesuai  dengan bidang   keahlian   terapannya 
didasarkan    pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab 
atas hasilnya secara mandiri;  

4. mampu   menyusun laporan  hasil dan proses  kerja  secara akurat 
dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak 
lain yang membutuhkan;  

5. mampu bekerja sama,    berkomunikasi,    dan    berinovatif    dalam 
pekerjaannya;  

6. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap   penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya; 

7. mampu  melakukan  proses  evaluasi  diri  terhadap  kelompok  
kerja yang  berada  di  bawah tanggung jawabnya, dan mengelola 
pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;  

8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi;  

Lulusan Program 
Diploma‐3 harus 
memiliki keterampilan 
umum sesuai dengan 
kualifikasi KKNI  
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No Standar Kriteria Indikator 

  Lulusan Program Diploma‐4/Sarjana Terapan harus memiliki 

keterampilan umum :  

1. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan 
terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang 

keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang 

yang bersangkutan;   

2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;   

3. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan bidang keahliannya dalam rangka  menghasilkan  prototype, 

prosedur baku, desain  atau  karya  seni, menyusun hasil kajiannya  

dalam  bentuk  kertas  kerja,  spesifikasi  desain,  atau  esai  seni,  dan 

mengunggahnya dalam  laman perguruan tinggi;   

4. mampu  menyusun  hasil  kajian  tersebut  di  atas  dalam  bentuk 

kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya 
dalam laman perguruan tinggi;  

5. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur 

baku, spesifikasi desain, persyaratan  keselamatan  dan  keamanan  

kerja  dalam  melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;  

6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan 

hasil kerja sama didalam maupun di luar lembaganya;   

Lulusan Program 

Diploma‐4/Sarjana 

harus memiliki 

keterampilan umum      

sesuai dengan kualifikasi 

KKNI  
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No Standar Kriteria Indikator 

  7. mampu  bertanggungjawab atas  pencapaian  hasil  kerja  kelompok 
dan melakukan supervise dan evaluasi  terhadap  penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya;  

8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada dibawah tanggung  jawabnya,  dan  mampu  mengelola  
pembelajaran  secara mandiri;   

9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,   dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi;  

 

Lulusan Program Sarjana harus memiliki keterampilan umum sebagai 
berikut:   

1. 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;  

2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;  
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan 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, menyusun   
deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir, dan menggugahnya dalam laman perguruan 
tinggi  

Lulusan Program 
Sarjana harus memiliki 
keterampilan umum 
sesuai dengan kualifikasi 
KKNI  
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No Standar Kriteria Indikator 

  4. menyusun  deskripsi  saintifik  hasil  kajian  tersebut  di  
atas  dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 
dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data;   

6. mampu  memelihara  dan  mengembangkan  jaringan  
kerja  dengan  pembimbing,  kolega, sejawat baik di 
dalam maupun di luar lembaganya; 

7. mampu  bertanggungjawab  atas  pencapaian  hasil  
kerja  kelompok dan melakukan supervise dan  
evaluasi  terhadap  penyelesaian  pekerjaan  yang  
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya;  mampu melakukan proses 
evaluasi diri  terhadap kelompok kerja yang  berada 
dibawah tanggung  jawabnya,  dan  mampu  mengelola  
pembelajaran  secara mandiri;  

8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;  

 

 

Lulusan Program Magister harus memiliki keterampilan 
umum :   
1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, 
penciptaan  desain  atau  karya  seni  dalam  bidang  
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
bidang keahliannya, 

2. Menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya 
berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah  dalam  
bentuk  tesis,  dan  mempublikasikan tulisan dalam 
jurnal  ilmiah  terakreditasi tingkat nasional dan 
mendapatkan pengakuan internasional berbentuk  
presentasi  ilmiah atau yang setara;  
 
 
 
 
 
 

Lulusan Program Magister harus 
memiliki    keterampilan    umum 
sesuai dengan kualifikasi KKNI  
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No Standar  Kriteria Indikator 

  3. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai 
bidang keahliannya dalam menyelesaikan  masalah di 
masyarakat atau  industri yang  relevan melalui 
pengembangan pengetahuan dan keahliannya; 

4. mampu  menyusun  ide,  hasil  pemikiran,  dan    argumen  
saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan  etika  
akademik,  serta  mengkomunikasikannya melalui media  
kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;  

5. mampu  mengidentifikasi  bidang  keilmuan  yang  menjadi  
obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta 
penelitian yang dikembangkan melalui  pendekatan 
interdisiplin atau multidisiplin; 

6. mampu   mengambil   keputusan   dalam   konteks   
menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan     
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan  nilai 
humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental 
terhadap informasi dan data;   

7. mampu mengelola, mengembangkan dan 
memeliharajaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam 
lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;  

8. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara 
mandiri;  

9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,  
dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 
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No Standar Kriteria Indikator 

4. Ketua Program Studi harus 
melakukan publikasi 
mengenai capaian 
pembelajaran program 
studi kepada masyarakat 
luas  

Dilengkapi dengan bukti publikasi 
mengenai capaian pembelajaran 

Terdapat bukti publikasi capaian pembelajaran    untuk  
diketahui oleh masyarakat luas  

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketua Program Studi harus 
melakukan sosialisasi 
capaian pembelajaran agar 
dapat dipahami oleh dosen 
dan mahasiswa 
 
 
 
 dosen dan mahasiswa.  

Dilengkapi dengan bukti sosialisasi 
mengenai capaian pembelajaran 

Terdapat bukti sosialisasi capaian pembelajaran untuk 
diketahui dan dipahami oleh mahasiswa dan dosen  
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6. Ketua Program Studi harus 
menetapkan mekanisme 
tingkatan penguasaan 
pengetahuan lulusan yang 
akan tercantum dalam 
SKPI (Surat Keterangan   
Pendamping Ijasah).  

Memiliki standar tingkatan  
penguasaan  pengetahuan  terhadap 
capaian pembelajaran lulusan yang 
akan dituangkan dalam SKPI.  
 
SKPI harus ditulis dalam 2 bahasa, 
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 
Informasi yang tertuang dalam SKPI  
adalah informasi  tentang kualifikasi 
dan hasil yang dicapai oleh lulusan 
yang tertuang dalam deskripsi 
kemampuan kerja dan penguasaan 
pengetahuan berdasarkan standar 
tingkatan penguasaan pengetahuan 
terhadap capaian pembelajaran prodi. 

Memiliki standar tingkatan penguasaan pengetahuan 
terhadap capaian pembelajaran lulusan yang jelas dan 
tertuang dalam dokumen kurikulum prodi.  
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7. Biro Administrasi Akademik 
& Kemahasiswaan 
bertanggung jawab untuk 
melaksanakan tracer study 
setiap tahunnya.  

Dapat menggambarkan penyerapan,  proses  dan  posisi  
lulusan dalam dunia kerja untuk setiap program studi. 
Dilakukan paling sedikit 1 kali dalam setahun serta 
didistribusikan ke fakultas, program studi, LPMP, serta 
unit terkait lainnya.  
  

Terdapat laporan tertulis hasil tracer study 
yang minimal menggambarkan:  
1. Status pendapatan lulusan 
2. Relevansi  antara pengetahuan dan 

keterampilan dengan pekerjaannya  
3. Karakteristik organisasi pemberi kerja  

Terdapat bukti distribusi laporan 
tracer study ke fakultas, program studi, 
LPMP, serta unit terkait lainnya.  

8. Biro Administrasi Akademik 
& Kemahasiswaan  
bertanggung  jawab  untuk 
melaksanakan tracer 
industry setiap tahunnya.  

Dapat menggambarkan tingkat kepuasan pengguna 
lulusan untuk setiap program studi. Dilakukan paling 
sedikit 1 kali dalam setahun serta didistribusikan ke 
fakultas, program studi, LPMP serta unit terkait lainnya.  

Terdapat laporan tertulis hasil tracer 
industry yang minimalmenggambarkan:  
1. Tingkat kepuasan pengguna lulusan 
2. Kualifikasi & kompetensi yang 

dibutuhkan  
3. Prospek karir  

Terdapat bukti distribusi laporan 
tracer industry ke fakultas,   program   
studi,   LPMP serta unit terkait lainnya.  
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No  Standa
r  

Kriteri
a 

Indikator 

9.  Biro Administrasi Akademik 
& Kemahasiswaan 
bertanggungjawab untuk 
memenuhi kriteria nilai 4 
jumlah lulusan bekerja 
sesuai latar belakang prodi 
dan waktu tunggu lulusan 
untuk      mendapat 
pekerjaan pertama.  

Kriteria nilai 4 yang dimaksud adalah kriteria standar 
borang prodi BAN PT.   

Memenuhi kriteria nilai 4 untuk jumlah 
lulusan bekerja sesuai latar belakang 
prodi dan waktu tunggu lulusan untuk 
mendapat pekerjaan pertama.  
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3.4.3 Standar Evaluasi Capaian Pembelajaran 

No Standar Kriteria Indikator 

1. Dekan dan Wakil Dekan 1 Fakultas 
bertanggung jawab melakukan review 
terhadap capaian pembelajaran (LO) 
lulusan program studi dalam Fakultas 
yang dipimpinnya.  

Proses review dilakukan minimal 1 kali 
dalam setahun.   

Terdapat bukti pelaksanaan proses review 
dilakukan lengkap dengan berita acara 
review secara tertulis.  

2. Dekan dan Wakil Dekan 1 Fakultas 
bertanggung jawab untuk melakukan 
evaluasi terhadap kualitas lulusan 
berdasarkan capaian pembelajaran 
program studi setiap semester.  

Hasil evaluasi yang dilakukan minimal 
mencakup:  
1. Jumlah lulusan tepa waktu  
2. Waktu tunggu bekerja lulusan   
3. Jumlah lulusan yang diterima di 

perusahaan yang sesuai dengan 
program studi  

4. Tingkat kepuasan pengguna lulusan  
IPK lulusan  
Dilakukan tindak lanjut serta 
pengukuran efektifitas terhadap 
tindakan yang diambil/dilakukan 
dalam proses peningkatan dan 
pengembangan capaian standar.  

Terdapat bukti pelaksanaan hasil evaluasi 
yang dilakukan dalam dokumen tertulis, 
mencakup:  
1. Jumlah lulusan tepat waktu  
2. Waktu tunggu bekerja lulusan   
3. Jumlah lulusan yang diterima di 

perusahaan yang sesuai dengan program 
studi  

4. Tingkat kepuasan pengguna lulusan IPK 
lulusan  

Terdapat bukti tindak lanjut dan efektifitas 
tindak lanjut secara tertulis berdasarkan 
evaluasi yang telah dilakukan. 
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3. Biro Administrasi Akademik & 
Kemahasiswaan bertanggungjawab 
untuk melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan tracer study serta tracer 
industry setiap tahunnya  

Dilakukan evaluasi pelaksanaan tracer 
study dan tracer industry.  

Terdapat bukti evaluasi pelaksanaan tracer 
study dan tracer industry, tindak lanjut serta 
efektifitas tindakan yang dilakukan dalam 
rangka peningkatan dan pengembangan 
proses.  
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3.4.4 Rubrikasi Penilaian Standar 

No Pernyataan Standar 
Indikator Penilaian Standar 

4 3              2 1 0 
Penilaian Standar Pengembangan Kurikulum & Pembelajaran 
1. Kepala  Biro 

Administrasi Akademik 
& Kemahasiswaan 
bertanggung jawab 
membuat dokumen 
kebijakan tentang 
pengembangan 
kurikulum secara 
berkala dan 
berkesinambungan 

Dokumen formal  
yang mencakup :  

1. kebijakan, 
2. peraturan, 
3. pedoman atau 

buku panduan  
yang memfasilitasi 
program studi 
untuk melakukan 
perencanaan, 
pengembangan, 
dan pemutakhiran 
kurikulum secara 
berkala. 

Dokumen formal 
yang mencakup :  

(1) kebijakan,  
(2) peraturan,  

tetapi tidak ada 
pedoman atau 
buku panduan  

yang memfasilitasi 
program studi 
untuk melakukan 
perencanaan, 
pengembangan, 
dan 
pemutakhiran 
kurikulum secara 
berkala. 

Dukumen formal 
tentang kebijakan, 
tetapi tidak ada, 

(1) peraturan,  
(2) pedoman 
atau buku 
panduan  

yang memfasilitasi 
program studi 
untuk melakukan 
perencanaan, 
pengembangan, 
dan pemutakhiran 
kurikulum secara 
berkala. 

Tidak ada 
dokumen formal 
yang memfasilitasi 
program studi 
untuk melakukan 
perencanaan, 
pengembangan, 
dan pemutakhiran 
kurikulum secara 
berkala. 

(Tidak ada 
skor nol) 
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No Pernyataan Standar 
Indikator Penilaian Standar 

4 3              2 1 0 
Penilaian Standar Pengembangan Kurikulum & Pembelajaran 
2. Kepala Biro 

Administrasi 
Akademik & 
Kemahasiswaan 
bertanggung jawab 
untuk melakukan 
kegiatan Monitoring 
dan evaluasi 
pengembangan 
kurikulum program 
studi. 

Dokumen analisis dan 
evaluasi 
pemutakhiran 
kurikulum program 
studi yang 
ditindaklanjuti untuk 
penjaminan mutu 
secara 
berkesinambungan. 
 
 

Dokumen analisis dan 
evaluasi 
pemutakhiran 
kurikulum program 
studi tetapi tidak 
ditindaklanjuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen   
pemutakhiran 
kurikulum 
program studi 
tetapi tidak 
dianalisis dan 
dievaluasi.  

Tidak ada bukti 
dokumen analisis 
dan evaluasi 
pemutakhiran 
kurikulum program 
studi. 

 

(Tidak ada 
skor nol) 
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3. Kepala Biro 
Administrasi 
Akademik & 
Kemahasiswaan 
bersama dengan Wakil 
Rektor I bertanggung 
jawab untuk 
membentuk Unit 
pengkajian dan 
pengembangan sistem 
dan mutu 
pembelajaran guna 
mendorong 
mahasiswa untuk 
berfikir kritis, 
bereksplorasi, 
berekspresi, 
bereksperimen dengan 
memanfaatkan aneka 
sumber yang hasilnya 
dimanfaatkan oleh 
Universitas Subang. 

Unit atau lembaga 
yang khusus 
berfungsi untuk 
mengkaji dan 
mengembangkan 
sistem serta mutu 
pembelajaran, 
melaksanakan 
fungsinya dengan 
baik serta hasilnya 
dimanfaatkan oleh 
institusi. 

Tiidak memiliki unit 
atau lembaga yang 
khusus berfungsi 
untuk mengkaji dan 
mengembangkan 
sistem serta mutu 
pembelajaran tetapi 
fungsinya dilaksana-
kan oleh 
unit/lembaga yang 
sudah ada serta 
hasilnya 
dimanfaatkan oleh 
institusi. 

Mengkaji dan 
mengembangkan 
sistem serta mutu 
pembelajaran, 
dilaksanakan oleh 
unit/lembaga  
yang sudah ada 
tetapi hasilnya 
tidak 
dimanfaatkan 
oleh institusi. 

Tidak memiliki unit 
pengkajian dan 
tidak melakukan 
pengkajian maupun 
pengembangan 
sistem dan mutu 
pembelajaran. 
 

(Tidak ada 
skor nol). 
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No Pernyataan Standar 
Indikator Penilaian Standar 

4 3 2 1 0 
4. Kepala Biro 

Administrasi Akademik 
& Kemahasiswaan 
bertanggung jawab  
melakukan 
pengendalian mutu 
pembelajaran 
termasuk kegiatan 
proses monitoring, 
evaluasi, dan 
pemanfaatannya. 

Sistem yang 
menjamin 
terselenggaranya 
proses pembelajaran 
yang efektif berpusat 
kepada pebelajar 
dengan 
memanfaatkan 
beragam sumber 
belajar minimal 
mencakup : 
(1) pendekatan 

sistem 
pembelajaran 
dan pengajaran 

(2) perencanaan 
dan sumber daya 
pembelajaran 

(3) syarat kelulusan  
dan 
dilaksanakan 
secara konsisten, 
dimonitor serta 
dievaluasi secara 
berkala. 

Sistem yang 
menjamin 
terselenggaranya 
proses 
pembelajaran yang 
efektif berpusat 
kepada pebelajar 
dengan 
memanfaatkan 
beragam sumber 
belajar minimal 
mencakup : 
(1) pendekatan 

sistem 
pembelajaran 
dan pengajaran 

(2) perencanaan 
dan sumber daya 
pembelajaran 

(3) syarat kelulusan  
dan 
dilaksanakan 
secara 
konsisten, tetapi 
tidak dimonitor 
serta dievaluasi 
secara berkala. 

Sistem yang 
menjamin 
terselenggaranya 
proses 
pembelajaran 
yang efektif 
berpusat kepada 
pebelajar dengan 
memanfaatkan 
aneka sumber 
belajar minimal 
mencakup : 
(1) pendekatan 

sistem 
pembelajaran 
dan 
pengajaran 

(2) perencanaan 
dan sumber 
daya 
pembelajaran 

(3) syarat 
kelulusan 
tetapi 
pelaksanaanny
a tidak 
konsisten dan 
tidak. 
dimonitor 
serta 
dievaluasi 
secara berkala. 

Tidak ada  sistem 
pengendalian 
mutu 
pembelajaran 
yang menjamin 
penyelenggaraan 
proses 
pembelajaran 
yang baik. 

( Tidak ada skor nol ) 
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No Pernyataan Standar 
Indikator Penilaian Standar 

4  3  2  1  0  
Standar Profil & Kompetensi Lulusan 

1. Ketua Program Studi 
harus menyusun profil 
lulusan dan terdapat 
dalam dokumen 
kurikulum program 
studi 

Terdapat profil 
lulusan berbasis 
KKNI yang  
dilengkapi dengan 
deskripsi profil 
lulusan yang 
tercantum dalam 
dokumen 
kurikulum prodi. 

Terdapat profil 
lulusan berbasis 
KKNI, 
tercantum 
dalam dokumen 
kurikulum 
prodi, namum 
tidak dilengkapi 
dengan 
deskripsi profil 
lulusan. 

Terdapat profil 
lulusan berbasis 
KKNI, tidak 
tercantum dalam 
dokumen kurikulum 
prodi, dan tidak 
dilengkapi dengan 
deskripsi profil 
lulusan. 

Profil lulusan 
yang disusun 
tidak berbasis 
KKNI 

Tidak memiliki 
profil lulusan 

2. Ketua Program Studi 
harus menyusun 
capaian 
pembelajaran/learning 
outcome (LO) yang 
mengacu pada 
deskripsi capaian 
pembelajaran KKNI dan 
memiliki kesetaraan 
dengan jenjang 
kualifikasi pada KKNI 
serta tercantum dalam 
dokumen kurikulum 
program studi  

Program Studi  
memiliki rumusan 
capaian 
pembelajaran (LO) 
yang mengacu pada 
deskripsi dan 
kesetaraan jenjang 
kualifikasi KKNI 
yang dinyatakan 
dengan jelas serta 
terdapat bukti 
tertulis 
mekanisme 
penyusunan 
capaian 
pembelajaran  

<<tidak ada  
penilaian>>  

Program Studi  
memiliki rumusan 
capaian 
pembelajaran (LO) 
yang mengacu pada 
deskripsi dan 
kesetaraan jenjang 
kualifikasi KKNI yang 
dinyatakan dengan 
jelas namun tidak 
terdapat bukti 
tertulis mekanisme 
penyusunan capaian 
pembelajaran  

Rumusan capaian 
pembelajaran 
(LO) tidak 
merujuk pada 
deskripsi dan 
kesetaraan 
jenjang kualifikasi 
KKNI  

Prodi tidak 
memiliki rumusan 
capaian 
pembelajaran  
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No Pernyataan Standar 
Indikator Penilaian Standar 

4  3  2  1  0  

3.  Kompetensi lulusan 
yangdisusun Ketua Program 
Studi harus mencakup sikap, 
pengetahuan dan 
keterampilan yang 
dinyatakan dalam rumusan 
capaian pembelajaran 
(learning outcome) lulusan.  

Terdapat deskripsi 
capaian 
pembelajaran yang 
dituliskan dengan 
lengkap dalam 
dokumen 
kurikulum, 
mencakup 
rumusan sikap, 
penguasaan 
pengetahuan, 
keterampilan 
khusus serta 
keterampilan 
umum, untuk 
setiap profil 
lulusan.  

Terdapat deskripsi 
capaian 
pembelajaran yang 
dituliskan dengan 
lengkap dalam 
dokumen 
kurikulum, 
mencakup 
rumusan sikap, 
penguasaan 
pengetahuan, 
keterampilan 
khusus serta 
keterampilan 
umum,  namun 
tidak untuk setiap 
profil lulusan.  

  

Terdapat deskripsi 
capaian 
pembelajaran yang 
dituliskan dalam 
dokumen 
kurikulum, tidak 
secara lengkap 
mencakup  
rumusan sikap, 
penguasaan 
pengetahuan, 
keterampilan 
khusus serta 
keterampilan 
umum.   

Deskripsi capaian 
pembelajaran 
yang disusun 
tidak mencakup 
rumusan sikap, 
penguasaan 
pengetahuan, 
ketrampilan 
khusus serta 
ketrampilan 
umum  

Tidak terdapat 
deskripsi capaian 
pembelajaran  

4. Ketua Program Studi harus 
melakukan publikasi 
mengenai capaian 
pembelajaran program studi 
ke masyarakat luas.  

Terdapat bukti 
publikasi capaian 
pembelajaran  
untuk diketahui 
oleh masyarakat 
luas.  

<<tidak ada penilaian>>  Tidak terdapat 
bukti publikasi 
capaian 
pembelajaran  
untuk diketahui 
oleh masyarakat 
luas.  
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No Pernyataan Standar Indikator Penilaian Standar 
4 3 2 1 0 

5.  Ketua Program Studi 

harus melakukan 

sosialisasi capaian 
pembelajaran agar 

dapat dipahami oleh 

dosen dan mahasiswa.  

Terdapat bukti 

sosialisasi capaian 

pembelajaran  
untuk diketahui 

dan dipahami oleh 

mahasiswa dan 

dosen.  

<<tidak ada penilaian>>  Tidak terdapat bukti sosialisasi 

capaian pembelajaran  untuk 

diketahui dan dipahami oleh 
mahasiswa dan dosen.  

6.  Ketua Program Studi 

harus menetapkan 

mekanisme tingkatan 

penguasaan 

pengetahuan lulusan 

yang akan tercantum 

dalam SKPI (Surat 

Keterangan Pendamping 

Ijasah).  

Memiliki standar 

deskripsi 

kemampuan kerja 

serta tingkatan  

penguasaan 

pengetahuan 

terhadap capaian 

pembelajaran 

lulusan yang jelas 

dan tertuang 

dalam dokumen 

kurikulum prodi.  

<<tidak ada  

penilaian>>  

Memiliki 
standar 

deskripsi 

kemampuan 

kerja serta 

tingkatan  

penguasaan 

pengetahuan 

terhadap 

capaian 

pembelajaran, 

namun tidak 
tertuang dalam 

dokumen 

kurikulum 

prodi.  

  

  

  

  

  

  

<<tidak ada  

penilaian>>  

Tidak memiliki standar deskripsi 

kemampuan kerja dan tingkatan 

penguasaan pengetahuan 

terhadap capaian pembelajaran.  

  

 

 



 

32 
 

No Pernyataan Standar Indikator Penilaian Standar 
4 3 2 1 0 

7.  Biro Administrasi 

Akademik & 

Kemahasiswaan 

bertanggung jawab 

untuk melaksanakan 

tracer study setiap 

tahunnya.  

Terdapat    laporan 
tertulis hasil tracer study 
yang minimal 
menggambarkan :  

1. Status  pendapatan 
lulusan 

2. Relevansi antara 
pengetahuan     dan 
keterampilan dengan 
pekerjaannya 

3. Karakteristik 
organisasi pemberi 
kerja  

Terdapat 

laporan 

tertulis hasil 

tracer study 

namun 

hanya 

memenuhi 

sebagian 

kriteria 
minimalyan

g 

diharapkan.  

Terdapat 

laporan tertulis 

hasil tracer study 

namun sama 

sekali belum 

memenuhi 

kriteria minimal 

yang 

diharapkan.  

<<tidak ada  

penilaian>>  

Tidak terdapat 

laporan hasil 

tracer study  

Terdapat bukti 

distribusi laporan 

tracer study ke fakultas, 
program studi, LPMP 

serta unit terkait 

lainnya. Tracer study 

diaksanakan minimal  

1x  dalam setahun 

<<tidak ada penilaian>> Distribusi dilakukan, 

namun tidak terdapat 

bukti distribusi laporan 
tracer study ke fakultas, 

program studi, LPMP 

serta unit terkait lainnya.  

  

Tidak dilakukan 

distribusi   
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No Pernyataan Standar 
Indikator Penilaian Standar 

4 3 2 1 0 

8.  Biro Administrasi 

Akademik & 

Kemahasiswaan 

bertanggung jawab 

untuk melaksanakan 

tracer industry setiap 

tahunnya.  

Terdapat    laporan 

tertulis hasil tracer 

industry yang minimal 

menggambarkan :  

1.  Tingkat 

kepuasan 

pengguna 
lulusan  

2.   Kualifikasi & 
kompetensi yang 
dibutuhkan  

3.   Prospek karir  

  

  

  

  

  

  

  

  

Terdapat 

laporan 

tertulis hasil 

tracer 

industry 

namun 

hanya 

memenuhi 

sebagian 

kriteria 
minimal 

yang 

diharapkan.  

Terdapat 

laporan tertulis 
hasil tracer 

industry namun 

sama sekali 

belum 

memenuhi 

kriteria minimal 

yang 

diharapkan.  

<<tidak ada penilaian>>.  Tracer industry 

tidak dilakukan  
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4 3 2 1 0 

  Terdapat bukti 

distribusi laporan 

tracer industry ke 

fakultas, program 

studi, LPMP serta 

unit terkait lainnya.  

<<tidak ada penilaian>>  Distribusi dilakukan, namun 

tidak terdapat bukti distribusi 

laporan tracer study ke 

fakultas, program studi, LPMP 

serta unit terkait lainnya.  

Tidak 

dilakukan 

distribusi  

Tracer industry 

minimal dilakukan 1x 

dalam setahun.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

<<tidak ada penilaian>>  Tidak 

dilakukan.  
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No Pernyataan Standar Indikator Penilaian Standar 

4 3 2 1 0 
9.  Biro Administrasi 

Akademik & 

Kemahasiswaan 

bertanggung jawab 

untuk memenuhi 
kriteria nilai 4 jumlah 

lulusan bekerja sesuai 

latar belakang prodi 

dan waktu tunggu 

lulusan untuk 

mendapat pekerjaan 

pertama. 

Kriteria masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama (D3)  
Wt < 6 bln  6 bln <= Wt < 

12  

bln  

12 bln <= Wt < 18  

bln  

18 bln <= Wt < 24  

bln  

Wt >= 24 bln  

Kriteria masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama (D4 &S1)  
Wt < 3 bln  3 bln <= Wt < 6 

bln 

6 bln <= Wt < 9 bln  9 bln <= Wt < 12  

bln  

Wt >= 12 bln  

Jumlah lulusan bekerja sesuai program studi (D3, D4 & S1)  
Pl > 80%  60% < Pl <= 

80%  
40% <  Pl <= 60%  20% < Pl <= 40% Pl <= 20%  

Penilaian Standar Evaluasi Capaian Pembelajaran  

1.  Dekan dan Wakil Dekan 

1 Fakultas bertanggung 

jawab melakukan 

review terhadap capaian 

pembelajaran (LO)  
lulusan program studi 

dalam Fakultas yang 

dipimpinnya minimal 1 

kali dalam setahun.  

Terdapat bukti 

pelaksanaan 

proses review 

capaian 

pembelajaran 
dilakukan lengkap 

dengan berita 

acara review 

secara tertulis.  

  

  

  

  

  

<<tidak ada penilaian>>  Proses review 

capaian 

pembelajaran 

tidak dilakukan.  
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No Pernyataan Standar Indikator Penilaian Standar 

4  3  2  1  0  
2.  Dekan dan Wakil Dekan 

1 Fakultas bertanggung 
jawab untuk 
melakukan evaluasi 
terhadap kualitas 
lulusan berdasarkan 
capaian pembelajaran 
program studi setiap 
semester.  

Terdapat bukti 
pelaksanaan hasil 
evaluasi yang 
dilakukan dalam 
dokumen tertulis, 
mencakup:  

1. Jumlah lulusan 
tepat waktu  

2. Jumlah mahasiswa 
DO atau undur diri 

3. Waktu tunggu 
bekerja lulusan   

4. Jumlah lulusan 
yang diterima di 
perusahaan 
nasional & 
internasional, yang 
sesuai dengan 
program studi  

5. Tingkat kepuasan 
pengguna lulusan 

6. IPK lulusan.  
  

Terdapat laporan 
tertulis hasil 
evaluasi yang 
dilakukan namun 
hanya memenuhi 
sebagian kriteria 
minimal yang 
diharapkan.  
  
Terdapat bukti 
tindak lanjut dan 
efektifitas tindak 
lanjut secara 
tertulis 
berdasarkan 
evaluasi yang telah 
dilakukan.  

Terdapat bukti 
pelaksanaan hasil 
evaluasi yang 
dilakukan dalam 
dokumen      tertulis, 
mencakup:  

1. Jumlah lulusan 
tepatwaktu 

2. Jumlah mahasiswa 
DO atau undur diri 
Waktu tunggu 
bekerja lulusan   

3. Jumlah lulusan yang 
diterima                   di 
perusahaan nasional 
& internasional, yang 
sesuai dengan 
program studi  

4. Tingkat      kepuasan 
pengguna lulusan IPK 
lulusan  
Tidak terdapat bukti 
tindak lanjut dan 
efektifitas tindak 
lanjut secara tertulis 
berdasarkan evaluasi 
yang telah dilakukan. 

Terdapat laporan 
tertulis hasil 
evaluasi yang 
dilakukan namun 
hanya memenuhi 
sebagian kriteria 
minimal yang 
diharapkan.  
  
Tidak terdapat 
bukti tindak lanjut 
dan efektifitas 
tindak lanjut secara 
tertulis 
berdasarkan 
evaluasi yang telah 
dilakukan.  

Evaluasi 
tidak 
dilakukan  
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No Pernyataan Standar Indikator Penilaian Standar  
4  3  2  1  0  

  Terdapat bukti 
tindak lanjut dan 
efektifitas tindak 
lanjut               secara 
tertulis berdasarkan 
evaluasi  yang  telah 
dilakukan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluasi yang telah 
dilakukan.  

  
  

  

    Kriteria lulusan tepat waktu untuk D3 

Ktw > 60% 45% < Ktw <= 60% 30% < Ktw <= 45% 15% < Ktw <= 30% Ktw <= 15% 

Kriteria lulusan tepat waktu untuk D4 & S1 

Ktw > 50% 35% < Ktw <= 50% 20% < Ktw <= 35% 5% < Ktw <= 20% Ktw <= 5% 

Kriteria lulusan tepat waktu untuk S2 

Ktw > 60% 40% < Ktw <= 60% 20% < Ktw <= 40% 0% < Ktw <= 20% Ktw = 0% 

Kriteria jumlah mahasiswa DO atau undur diri untuk S2, S1, D4 dan D3 

DU <= 6% 6% < DU <=15% 15% < DU <= 25% 25% < DU <= 35% DU > 35% 

Rata‐rata IPK Lulusan (1 tahun terakhir) 

IPK >= 3 2,75 <= IPK < 3 2,5 <= IPK < 2.75 2,25 <= IPK < 2,5 IPK < 2,25 

Tingkat kepuasan pengguna lulusan 

TK >= 80% 75% <= TK < 80% 70% <= TK < 75% 65% <= TK < 70% TK < 65% 
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3.  Biro Administrasi 

Akademik & 

Kemahasiswaan 

bertanggungjawab 

untuk    melakukan    

evaluasi terhadap  

pelaksanaan  tracer 

study   serta   tracer   

industry setiap 

tahunnya. 

Terdapat bukti 

evaluasi pelaksanaan 

tracer study dan 

tracer industry, 

tindak lanjut serta 

efektifitas tindakan 

yang dilakukan 

dalam rangka 

peningkatan dan 

pengembangan 

proses. 

<<tidak ada penilaian>>  Terdapat      bukti 

evaluasi 

pelaksanaan tracer   

study  dan tracer 

industry, namun 

belum dilakukan   

tindak lanjut serta 

efektifitas tindakan        

yang dilakukan   

dalam rangka 

peningkatan dan 

pengembangan 

proses. 

Tidak 

terdapat 

bukti 

evaluasi 

pelaksanaan 

tracer study 

dan tracer 

industry.  
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3.5 Dokumen Terkait  

1. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang  Nomor 24/Y/IX/2013 

tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang 

2. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang. 

3. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan 

Akademik Universitas Subang. 

4. Rencana Induk Pembangunan  Universitas Subang 2014 ‐ 2038 

5. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor :  53/US/XII/2017 

Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun  2017-2023 

6. Laporan Evaluasi Capaian Pembelajaran tingkat Fakultas 
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BAB IV 

PENJAMINAN MUTU KOMPETENSI LULUSAN 

 

Penjaminan mutu kompetensi lulusan adalah segala upaya untuk 

mempertahankan dan meningkatkan mutu lulusan yang dilakukan oleh 

progam studi secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan 

penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal 

yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dalam rangka menjamin mutu 

pendidikan secara berkelanjutan (Continous Quality Improvement). Kegiatan 

evaluasi internal dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal (AMI) 

serta pelaksanaan tinjauan manajemen. Sedangkan kegiatan evaluasi eksternal 

dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu 

perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada para stakeholder).  

Penjaminan mutu capaian pembelajaran dilakukan melalui siklus PPEPP 

(Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, 

Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar). 

 

Berikut diagram PPEPP penjaminan mutu Kompetensi Lulusan. 

 

 
 

Gambar IV.1:  

Diagram Siklus Penjaminan Mutu Standar Kompetensi Lulusan 

 

Penetapan Standar mutu  
Kompetensi Lulusan

Implementasi standar mutu 
profil lulusan & kompetensi 

lulusan

Evaluasi internal:

- Laporan Evaluasi Capaian 
Pembelajaran    Fakultas

- Laporan Evaluasi Pelaksanaan 
Tracer Study

- AMI

- Pengukuran efektifitas tindak 
lanjut

Tindakan korektif dan 
tindakan preventif standar 

mutu profil lulusan & 
kompetensi lulusan

Tindakan penyempurnaan 
mutu profil lulusan dan 

peningkatan Kompetensi 
Lulusan
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4.1 Penetapan Standar Kompetensi Lulusan 

1. Standar mutu kompetensi lulusan disusun dan ditetapkan bersama 

oleh Universitas Subang beserta seluruh fakultas serta unit 

pendukung akademik.  Standar mutu kompetensi lulusan meliputi 

standar profil dan kompetensi lulusan serta standar evaluasi 

lulusan.  

2. Setiap  program  studi  dan  unit  pendukung  akademik  terkait  harus  

berupaya  untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan Universitas 

Subang.  

 

4.2 Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 

Implementasi standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan 

menuju pencapaian standar. Penetapan profil dan kompetensi lulusan 

harus diimplementasikan sesuai standar mutu kompetensi lulusan.  

Dalam proses penyusunan capaian pembelajaran, terdapat hal‐hal yang 

harus dipertimbangkan sebagai berikut:  

1. Bidang kerja yang diperkirakan dapat diraih atau diterjuni setelah 

lulus dari suatu  program  studi  (hal  ini  dapat  diketahui  melalui 

tracer study, kajian kebutuhan dunia kerja, serta masukan dari 

pemangku kepentingan)  

2. Visi dan misi perguruan tinggi yang memberi warna/ciri dari 

lulusannya  

3. Bidang keilmuan yang akan diunggulkan atau dikembangkan 

berdasarkan sumber daya manusia yang dimiliki  

4. Pilihan bahan kajian yang dianggap oleh program studi sangat 

dibutuhkan bagi lulusan untuk pengembangan diri di masa depan  

 

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan  

Evaluasi internal standar kompetensi lulusan merupakan bagian dari 

kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi internal kompetensi lulusan 

mencakup evaluasi terhadap input, proses dan output.   

1. “Input” yang dimaksud adalah butir standar mutu tentang profil 

lulusan, kompetensi (capaian pembelajaran) lulusan, tracer study 

dan tracer industry serta mahasiswa sebagai input.  
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2. “Proses” yang dimaksud mencakup pelaksanaan butir standar mutu 

yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pencapaian standar.  

3. “Ouput” yang dimaksud adalah capaian sasaran pemenuhan standar 

yang mencakup produk lulusan dan kinerja mahasiswa.  

 Evaluasi  eksternal  merupakan  penilaian  dari  pihak  luar  untuk  melihat  

apakah pelaksanaan kompetensi lulusan telah memenuhi standar yang telah 

disepakati. 

 

4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan  

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta 

ketidaksesuaian. 

2. Menganalisi penyebab ketidaksesuaian/kegagalan  

3. Melakukan tindakan korektif.  

4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan 

pengendalian Kompetensi Lulusan.  

4.5 Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan‐laporan 

hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.  

2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang 

melibatkan manajemen dan pimpinan‐pimpinan unit.  
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