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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan bagian dari Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dapat 

tersusun dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi inspirasi kita semua untuk menjadi 

umat yang terdidik dan mencerahkan. 

Standar Kompetensi Lulusan ini disusun dalam rangka komitmen IBM Bekasi 

untuk menjadi perguruan tinggi yang sadar mutu dan sesuai amanat Peraturan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. IBM Bekasi menyadari pelaksanaan pendidikan 

di perguruan tinggi selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, baik 

pada tingkat internasional, nasional maupun lokal. Karenanya, perbaikan mutu 

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak langkah 

pendidikan di IBM Bekasi senantiasa adaptif dengan tuntutan zaman. 

Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan ini telah melalui serangkaian 

tahapan mulai dari rapat-rapat pembahasan hingga finalisasi draft Standar dengan 

berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan 

dinamika pengelolaan mutu Perguruan Tinggi, hasil pembahasan kebijakan mutu ini 

memenuhi tingkat kelengkapan (koprehensif) dari Standar yang ditetapkan. 

Kehadiran Standar Kompetensi Lulusan ini diharapakan membantu Fakultas, 

Program Studi untuk mengimplementasikan, mengevaluasi serta melakukan 

tindaklanjuti perbaikan secara terus menerus dilingkungan masing-masing. 

Akhir kata, kami mengucapkan terimkasih kepada Lembaga Penjaminan 

Mutu, dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Standar Kompetensi 

Lulusan ini, terutama kepada Tim Adhoc penyusunan Standar SPMI yang telah 

bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusun 

buku ini. 

 Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bekasi, 09 Agustus  2021 

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

 Rektor, 

 

 

 

 

Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd. 

NIDN: 0425017401 
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1. Visi, Misi dan Tujuan IBM Bekasi 

 

VISI 

Menjadi Perguruan Tinggi unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam  bidang Islamic 

Entrepreneur pada tahun 2040. 

 

MISI 

1) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif 

di bidang Islamic Entrepreneurs. 

2) Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic 

Entrepreneurs. 

3) Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian 

di bidang Islamic Entrepreneurs. 

4) Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami 

yang berbudi luhur, inovatif dan professional. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional 

yang saling menguntungkan. 

 

TUJUAN 

1) Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan civitas akademik yang 

memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. 

2) Menghasilkan civitas akademika yang mampu menguasai dan mengembangkan 

IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian. 

3) Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada perkembangan IPTEKS dan 

Bisnis. 

4) Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

5) Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan Bisnis bertaraf Internasional. 
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2. Rasional Standar 

 

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana tercantum pada 

Pasal 26 Ayat (4) PP No. 19 Tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, 

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

seni,yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi, 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. Kompetensi 

lulusan juga mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan juga 

Standar Kompetensi Kerja NasionalIndonesia (SKKNI).. 

 

3. Pihak yang Bertanggung Jawab 

 

a. Badan Pembina Harian Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

b. Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

c. Wakil Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

d. Dekan dan Ketua Program Studi 

e. Pimpinan Biro, Lembaga, UPT dan Pusat Studi yang terkait 

f. Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan IBM Bekasi 

 

4. Definisi Istilah 

 

a. Standar Kompetensi Lulusan adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan 

dan direalisasikan dengan hasil belajar.  

b. Standar Kompetensi Lulusan harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan 

proses penilaian bagi dosen serta memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen. 

tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan pemangku kebijakan. 

c. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimum yang menjadi target dan harus 

dicapai oleh mahasiswa setelah lulus dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.  
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d. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimum terkait kualifikasi lulusan 

meliputi aspek sikap, keterampilan umum dan khusus, serta pengetahuan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.  

e. 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 

f. f. 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.  

g. 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:  

i. 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;  

ii. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki 

oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi 

h. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang 

tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik 

kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 

i. Market Signal adalah kompetensi yang harus dimiliki lulusan sesuai dengan harapan 

stakeholder eksternal program studi  

j. Profil Lulusan adalah profesi yang dapat dilakukan oleh lulusan setelah dinyatakan 

lulus dari program studi  

k. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu rumusan tentang apa yang 

harus diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan 

proses pendidikan. 

l. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui proses 

internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi 

pengalaman kerja.  
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m. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah 

kerangka penjenjangan 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 dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.  

n. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu di Institut Bisnis Muhammadiyah 

Bekasi.  

o. LPK adalah Lembaga Pengembangan Kurikulum di lingkungan Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi.  

p. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) 

minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

 

a. Program studi menyusun dan menetapkan profil lulusan program studi sebagai dasar 

penyusunan standar kompetensi lulusan 

b. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan 

yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi serta 

memenuhi level KKNI.  

c. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian 

Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan 

umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang 

disahkan oleh pimpinan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.  

d. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan 

mengacu pada CPL asosiasi program studi sejenis atau pengelola program studi 

ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.  

e. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi menetapkan ketentuan bahwa mahasiswa harus 

melakukan publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi sebagai syarat ujian 

tugas akhir melalui surat keputusan Ketua Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. 

f. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi menetapkan dokumen CPL yang mencakup 

aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan 

sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.  
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1. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi menetapkan spesifikasi kompetensi tiap 

program studi di fakultas. 

 

6. Strategi Pelaksanaan Standar 

 

a. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian 

Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP 

Muhammadiyah.  

b. Lembaga Pengembangan Kurikulum (LPK) mengkoordinasikan dan mengawal proses 

perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan 

jenjang program studi.  

c. LPK melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan 

dengan standar kompetensi lulusan.  

d. Program studi dan Gugus Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan 

pengukuran berkaitan dengan standar kompetensi lulusan.  

e. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit setiap tahunnya. 

 

7. Indikator Ketercapaian Standar 

 

a. Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian 

Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

(CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan 

relevan. 

1) keserbacakupan, 

2) kedalaman, dan 

3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan 

dengan peningkatan CPL dari waktu ke 

waktu dalam 3 tahun terakhir. 

Analisis capaian 

pembelajaran lulusan 

memenuhi 3 aspek 

Penetapan profil lulusan Program Studi sesuai 

dengan scientific vision, market signals dan KKNI. 
100% 

Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil 

lulusan dan jenjang level KKNI (Permendikbud No. 
100% 
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3 Tahun 2020/SKKNI yang sesuai). 

Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, 

Ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta 

pengetahuan). 

100% 

Peninjauan CPL prodi maksimal 4 tahun sekali 

berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal. 
 

Mahasiswa melakukan publikasi artikel artikel pada 

jurnal nasional terakreditasi sebagai syarat ujian 

tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan 

Rektor IBM Bekasi. 

60% 

Mahasiswa menghasilkan karya intelektual (Hak 

Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk 

Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, 

Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk 

Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, 

Rekayasa Sosial. 

5% 

 

b. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian 

Memiliki skor TOEFL untuk semua jurusan dari 

Unit Pelaksana Teknis Bahasa IBM Bekasi. 
Min.425 

Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan 

pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan 

bidang studi. 

Kurang dari Sama Dengan  

6 Bulan 

Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama 

di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang 

studi. 

75% 

Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat 

bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian 

pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan 

berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, 

Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, 

Pengembangan diri. 

Precentase (%) 
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Lulusan memiliki sertifikat kompetensi 80% memiliki personal 

certification yang tertuang 

dalam surat keterangan 

pendamping ijazah (SKPI) 

Persentase jumlah lulusan yang merespons Tracer 

Study 
20% 

 

 

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 

 

a. Prosedur Operasional Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi  

b. Prosedur Operasional Tracer Study  

c. Formulir Penilaian Kompetensi Lulusan S1  

d. Formulir Tracer Study Alumni  

e. Formulir Tracer Study Pengguna Lulusan  

f. Dokumen kurikulum Program Studi yang didalamnya harus memuat deskripsi 

profil lulusan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dan program studi, serta 

analisis CPL program studi, deskripsi spesifikasi program studi.  
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