STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
A. Rasional Standar Kompetensi Lulusan
Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan (VMTS) IAIN Ambon antara lain dengan
dirumuskan standar kompetensi lulusan agar IAIN Ambon menghasilkan lulusan yang
merupakan salah satu output proses pembelajaran, bisa berkiprah dalam masyarakat, dan
lulusan yang memiliki keterampilan umum, keterampilan khusus, sikap, dan pengetahuan.
Lulusan selain dibekali dengan materi dalam perkuliahan juga perlu diberikan bekal
tambahan dalam bentuk kemampuan softskill. Lulusan yang mempunyai kompetensi yang
baik sesuai bidang dan minatnya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan lulusan.
Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman
kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Standar kompetensi lulusan IAIN Ambon mengacu pada upaya pencapaian VMTS
IAIN Ambon, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan
berdasarkan KKNI.
Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka
ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan
1. Pimpinan Institut, Fakultas, Ketua Program Studi,
2. Dosen,
3. Mahasiswa

C. Defenisi Istilah
1. Merancang Standar Kompetensi Lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar
Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan IAIN
Ambon.
2. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Lulusan SN Dikti dan
penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang khas IAIN Ambon.
3. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan menuliskan isi setiap
Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan
menggunakan rumusan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.
4. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan
Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
5. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang
ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para
pengguna lulusan.

6. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draft Kompetensi lulusan kepada publik
untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi lulusan yang
akan ditetapkan.

D. Pernyataan Isi Standar
1. Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria
minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki
kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti
disebutkan pada nomor 1 (Satu) 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. Setiap lulusan pada program studi harus memiliki komptensi sikap yang 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.
4. Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni 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.
5. Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang 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.
6. program Studi dalam me-Rumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat
Kompetensi 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.
7. Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai
bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti
ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS IAIN Ambon.

E. Strategi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
1. Melakukan telaah hasil Tracer Study Pengguna Lulusan
2. Menyusun draft profil kurikulum dengan mengakomodir capaian kompetensi sesuai
level KKNI serta upaya pencapaian VMTS IAIN Ambon untuk seluruh jenjang program
studi di IAIN Ambon.
3. Melakukan sosialisasi penyusunan standar kompetensi program studi kepada pengelola
program studi.
4. Memastikan bahwa standar kompetensi lulusan sesuai level pada KKNI dan telah
mengakomodir tuntutan VMTS IAIN Ambon dan dijadikan acuan dalam penyusunan
kurikulum program studi.
5. Melakukan pengesahan terhadap standar kompetensi lulusan program studi.

F. Indikator ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

No.

Pernyataan Isi Standar

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1

Program Studi dalam menetapkan
standar kompetensi lulusan harus
memenuhi kriteria minimal tentang
kualifikasi kemampuan lulusan
yang meliputi aspek sikap,
pengetahuan, dan keterampilan
yang dinyatakan dalam rumusan
capaian pembelajaran lulusan yang
mengacu pada deskripsi capaian
pembelajaran lulusan KKNI; dan
memiliki kesetaraan dengan jenjang
kualifikasi pada KKNI.

2

Pengelola Program Studi harus
menggunakan standar kompetensi
lulusan seperti disebutkan pada
nomor 1 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

Program studi yang terdapat di IAIN
Ambon memiliki standar kompetensi
lulusan, capaian pembelajaran yang
mengacu kepada KKNI, bahan kajian,
struktur kurikulum dan rencana
pembelajaran semester (RPS) yang
mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark
pada institusi internasional,
peraturanperaturan terkini, dan kepekaan
terhadap isuisu terkini meliputi
pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan
pendidikan anti korupsi sesuai dengan
program pendidikan yang dilaksanakan,
1. Program studi memiliki pedoman yang
komprehensif dan rinci tentang
penerapan sistem penugasan dosen
berdasarkan kebutuhan, kualifikasi,
keahlian dan pengalaman dalam proses
pembelajaran.
2. Program studi yang terdapat pada IAIN
Ambon memiliki pedoman yang
komprehensif dan rinci tentang
penetapan strategi, metode dan media
pembelajaran, serta penilaian

Indikator Kinerja
Tambahan
(IKT)

Rujukan
LKPT

Kriteria
Matriks
c.6.4.1

Matriks
c.6.4.b

pembelajaran, dan standar
pembiayaan pembelajaran.

pembelajaran

3

Setiap lulusan pada program studi
harus memiliki komptensi sikap
yang 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.

Program studi memiliki standard yang
terukur dan pedoman yang jelas tentang
kompetensi sikap lulusan yang berkaitan
dengan; etika, kemampuan
berkomunikasi, kerjasama dan
pengembangan diri.

Memiliki integritas (moral
dan etika) dan profesional,
serta mampu bekerjasama
dalam tim dan memiliki
pengembangan diri yang
baik

4

Setiap lulusan harus memiliki
Kompetensi Pengetahuan yakni
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
Setiap lulusan harus memiliki
Kompetensi Keterampilan yang
merupakan kemampuan melakukan
unjuk kerja dengan menggunakan

Program studi memiliki standar dan
pedoman yang jelas dan terukur tentang
pencapaian kompetensi pengetahuan
keahlian pada bidang ilmu (kompetensi
utama), kemampuan berbahasa asing,
penggunaan teknologi informasi.

Mengaplikasikan bidang
keahliannya dan
memanfaatkan ilmu
pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni pada
bidangnya dalam
penyelesaian masalah serta
beradaptasi terhadap
situasi yang dihadapi.

Program studi memiliki standar
pengembangan keterampilan melalui
praktek kerja, praktikum dan praktek
lapangan minimal 50 % dari keseluruhan

1. Menguasai
konsep
teoritis
bidang
pengetahuan
tertentu
secara
umum
dan
konsep teoritis bagian

5

LKPT. 5.e.1

Tabel 2.c.

6

7

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.

jumlah sks.

khusus dalam bidang
pengetahuan
tersebut
secara mendalam, serta
memformulasikan
penyelesaian
masalah
prosedural.
2. mengambil keputusan
yang tepat berdasarkan
analisis informasi dan
data,
dan
mampu
memberikan petunjuk
dalam memilih berbagai
alternatif solusi secara
mandiri dan kelompok
3. Menggunakan teknologi
informasi
dan
komunikasi
dalam
pekerjaan sehari-hari

Program Studi dalam meRumuskan Capaian Pembelajaran
lulusan harus memuat Kompetensi
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
Program Studi dalam menetapkan
Rumusan sikap dan keterampilan

Program studi memiliki standar dan
pedoman pelaksanaan tentang
pembelajaran dalam bentuk praktikum,
praktik dan praktik lapangan yang
diselenggarakan untuk pembentukan
kompetensi mahasiswa program studi

Adanya dokumen rumusan
profil lulusan setiap
Program Studi

Prodi memiliki lulusan, capaian
pembelajaran yang mengacu kepada KKNI,

1. Persentase mahasiswa
program studi S1 yang

Tabel 2.c
LKPT

Matriks
c.6.4.1

8

umum sebagai bagian dari capaian
pembelajaran lulusan harus
mengacu pada lampiran SN-Dikti
ditambah dengan capaian
pembelajaran lulusan mengacu
pada VMTS PT

bahan kajian, struktur kurikulum dan
rencana pembelajaran semester (RPS)
yang mengacu ke SN-DIKTI dan
benchmark pada institusi internasional

Setiap Prodi harus merumuskan
standar mutu dan kompetensi
lulusan berdasarkan
spesifikasi/identitas Prodi dan
rumusan kompetensi yang telah
ditetapkan

prodi memiliki profil lulusan

lulus tepat waktu lebih
dari 50%.
2. Rata-rata skor TOEFL
yang ditetapkan IAIN
Ambon yaitu TOEFL
LIKE lulusan minimal
untuk jenjang S1 400
dan untuk jenjang S2
430.
3. Rata-rata masa tunggu
kerja
pertama
dari
lulusan program studi
S1 kurang dari 6 bulan.
4. Kesesuaian bidang kerja
dari lulusan program
studi S1 dengan bidang
studi lebih dari 50%
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