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STANDAR 

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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: 

(a) 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 

(b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki 

oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi. 

d) Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang 

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

praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 

2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan CPL 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. 

3. Rumusan CPL wajib: 



a) mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan 

b) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

4. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 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. 

 

Indikator Kerja Utama 

1. Capaian pembelajaran harus diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil 

kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi 

profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 

tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna 

2. Harus ada analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur 

dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) 

kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan 

CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir. 

3. Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir paling kecil adalah 3,25. 

4. Jumlah prestasi akademik internasional paling sedikit 0,05% dari jumlah 

mahasiswa. 

5. Jumlah prestasi akademik nasional paling sedikit 1% dari jumlah mahasiswa. 

6. Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal paling sedikit 2% dari jumlah mahasiswa. 

7. Jumlah prestasi nonkademik internasional paling sedikit 0,1% dari jumlah 

mahasiswa. 

8. Jumlah prestasi nonakademik nasional paling sedikit 2% dari jumlah mahasiswa. 

9. Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal paling sedikit 4% dari jumlah 

mahasiswa. 

10. Rata-rata masa studi lulusan tidak lebih dari 3,5 tahun. 

11. Persentase kelulusan tepat waktu paling sedikit 70%. 

12. Persentase keberhasilan studi paling sedikit 85%. 

13. Prodi RPT harus melakukan Tracer study yang mencakup 5 aspek:  



1)  pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,  

2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan 

terdokumentasi,  

3)  isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI,  

4)  ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), serta  

5)  hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan 

pembelajaran. 

14. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai 

TS-4 s.d. TS-2 kurang dari 3 bulan. 

15. Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 

tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2 paling tidak 80%. 

16. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional 

paling sedikit 5% dari jumlah lulusan. 

17. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha 

yang berizin paling sedikit 20% dari jumlah lulusan. 

18. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau 

berwirausaha tidak berizin sedikit 90% dari jumlah lulusan jika tidak ada lulusan 

yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional dan tingkat 

nasional atau berwirausaha yang berizin. 

 

Indikator Kerja Tambahan 

1. Prodi RPT harus melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan 

(sustainability) program studi disertai adanya bukti semua usaha dilakukan dengan 

hasil yang baik yang mencakup juga upaya peningkatan mutu lulusan. 

2. Prodi RPT harus melakukan usaha-usaha mencarikan tempat kerja bagi 

lulusannya:  

a) Memberikan informasi tentang kesempatan bekerja di berbagai instansi 

pemerintah/ swasta ke,  

b) Mengundang pihak yang memerlukan tenaga lulusan ke kampus untuk 

memberi penjelasan tentang kesempatan kerja,  



c) Menawarkan kepada pihak-pihak yang dianggap memerlukan tenaga 

lulusan,  

d) Kerja sama antara program studi/ jurusan dengan pihak pengguna 

lulusan. 

3. Harus ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara 

komprehensif untuk perbaikan empat aspek berikut:  

a) proses pembelajaran,  

b) penggalangan dana,  

c) informasi pekerjaan,  

d) membangun jejaring. 

4. Keahlian lulusan harus relevan dengan kebutuhan lapangan kerja, memiliki 

keunggulan yang menjadi nilai tambah dalam persaingan kerja. 

5. Persentase lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri) 

paling sedikit 10% dari jumlah lulusan. 

6. Alumni berpartisipasi dalam mendukung pengembangan  program studi dalam 

semua bentuk:   

a) Sumbangan dana,  

b) Sumbangan fasilitas,  

c) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran,  

d) Pengembangan jejaring 

 

MANUAL 

Perumusan CPL 

Analisis pemenuhan CPL 

Pengelolaan Pusat Karir 

Tracer study 

Pemberdayaan alumni 

 

FORM 

Kuisioner tracer study 

 


