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A. Daftar Istilah  

a. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan 

kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor 

pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan 

kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI 

disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012. 

b. SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

c. SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan 

pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

d. CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan 

sebuah program studi 

e. CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran 

bagi lulusan mata kuliah. 

f. CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melaluiinternalisasi 

pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasipengalaman kerja. 

g. Sikap sebagaimana 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. 

h. Pengetahuan sebagaimana 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. 

i. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja 

denganmenggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, 

yangdiperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

penelitiandan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, 

mencakup:ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. 
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j. Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh 

setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai 

tingkat program dan jenis pendidikan tinggi 

k. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh 

setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi 

 

B. Rasional  

Standar Mutu Pendidikan Program Sarjana,  yaitu Standar Mutu Kompetensi 

Lulusan (SMKL) yang dibuat untuk mencapai visi dan misi Billfath, dan bertujuan 

untukmenjamin mutu kompetensi lulusan Sarjana sesuai dengan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kriteria badan 

akreditasi nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  atau kriteria yang ditetapkan oleh 

badan penjaminanmutu eksternal.  

UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa 

KKNImenjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan 

PeraturanPresiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan 

bahwaKompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran 

Lulusan(CPL).  Dengan berdasarkan pada rumusan standar kompetensi dari  beberapa 

aspek yang telah disebut di atas, maka Universitas Billfath akan mampu 

menghasilkanlulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar 

nasional serta mampu untuk bersaing dengan lulusan lainnya.  

 

C. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan  

NS Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

1 Universitas Billfath mampu 

menjamin lulusan program 

sasrjana dengan CPL prodi 

dalam aspek sikap sesuai 

dengan standar nasional 

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius; 

2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan etika; 

3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila; 

4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan 
cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara 
dan bangsa; 

5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 
agama, dan 



4 
 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal 
orang lain; 

6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan; 

7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara; 

8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri; dan 

10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 
dan kewirausahaan. 

2 Universitas Billfath mampu 

menghasilkan lulusan program 

sarjana dengan CPL prodi 

dalam aspek pengetahuan  

1. menguasai konsep teoritis di bidangnya secara umum 

dan konsep teoritis bagian khusus secara mendalam, 

serta mampu menyelesaikan masalah prosedural.  

2.  menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terutama 

bidang pendidikan, sains, hukum dan teknologi serta 

menguasai konsep dan prosedur riset terapan yang 

dijiwai nilai kepesantrenan. 

3. Menguasai ilmu-ilmu kepesantrenan yang bersumber 

dari kitab kuning.  

3 Billfath mampu menghasilkan 

lulusan program sarjana 

dengan memiliki keterampilan 

umum minimal sesuai dengan 

KKNI level 6 dan visi 

Universitas Billfath 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 
sistematis, daninovatif dalam konteks pengembangan 
atau implementasi ilmupengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkannilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 
terukur; 

3. Mampu mengkaji implikasipengembangan 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 mengunggahnya 
dalam laman perguruan tinggi; 

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 
tersebut di atasdalam bentuk skripsi atau laporan 
tugas akhir, danmengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi; 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 
kontekspenyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasilanalisis informasi dan data; 

6. Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan 
kerja denganpembimbing, kolega, sejawat baik di 
dalam maupun di luarlembaganya; 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil 
kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 
penyelesaianpekerjaan yang ditugaskan kepada 
pekerja yang berada di bawahtanggungjawabnya; 
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8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 
kelompok kerjayang berada dibawah tanggung 
jawabnya, dan mampu mengelolapembelajaran 
secara mandiri; dan 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, danmenemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan danmencegah plagiasi. 

4 Universitas Billfath mampu 

menghasilkan lulusan program 

sarjana dengan memiliki 

keterampilan khusus minimal 

sesuai dengan KKNI level 6 dan 

visi Universitas Billfath 

1. Mampu menerapkan bidang keahliannya serta 
memanfaatkan perkembangan ipteks dalam 
menyelesaikan permasalahan serta mendorong 
penciptaan lapangan kerja sesuai bidang 
keilmuannya. 

2. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasar 
pada analisis informasi dan data dengan berbekal 
wawasan pengembangan berkelanjutan yang 
mencakup aspek pendidikan, sains, hukum dan 
teknologi serta mengedepankan nilai kepesantrenan; 

3. Mampu melakukan  riset terapan dan menghasilkan 
produk yang tepat guna dalam bidang pendidikan dan 
pembelajaran, sains, hukum dan teknologi . 

4. Mampu menerapkan nilai-nilai kepesantrenan dalam 
bidang pendidikan, sains, hukum dan teknologi. 

 

D. Strategi Pelaksanaan SPMI 

a. SKL wajib diacu oleh semua program studi sarjana di lingkungan Billfath. 

b. SKL dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran di mata kuliah yang ada 

di program studi 

c. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada SKL 

d. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian 

SKL. 

e. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi 

pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL. 
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E. Indikator Ketercapaian Standar SPMI 
 

No Pernyataan Standar Indikator Measures Target Dokumen  
    2018 2019 2020 2021  

1 Billfath mampu 

menjamin lulusan 

program sasrjana dengan 

CPL prodi dalam aspek 

sikap sesuai dengan 

standar nasional (SN) 

1. Rumusan 

kompetensi lulusan 

selaras dengan Visi 

dan Misi 

pengembangan 

keilmuan prodi 

2. Rumusan 

kompetensi lulusan 

memuat unsur 

sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan 

Mengecek setiap CPL 

prodi dalam dokumen 

kurikulum 

100% 100% 100% 100% Kurikulum prodi 

2 Billfath mampu 

menghasilkan lulusan 

program sarjana dengan 

CPL prodi dalam aspek 

pengetahuan 

Prodi memeroleh 

informasi profil 

lulusan  

Menyebarkan angket 

untuk penjajakan 

alumni 

0% 0% 0% 50% Angket penjajakan 

alumni 

3 Billfath mampu 

menghasilkan lulusan 

program sarjana dengan 

memiliki keterampilan 

umum minimal sesuai 

dengan KKNI level 6 dan 

visi Billfath 

Prodi 

mendokumentasikan 

proses 

asesmen/penilaian 

dari proses 

pembelajaran 

Mengecek hasil 

penilaian dengan 

menjumlahkan total 

mahasiswa dikali 100% 

25% 27% 30% 32% Daftar nilai UTS dan 

UAS 

4 Billfath mampu 

menghasilkan lulusan 

program sarjana dengan 

memiliki keterampilan 

Prodi melakukan 

evaluasi terhadap 

ketercapaian 

kompetensi lulusan 

Mengkaji hasil penilaian 

UTS dan UAS 

25% 27% 30% 32% Daftar nilai UTS dan 

UAS 
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khusus minimal sesuai 

dengan KKNI level 6 dan 

visi Billfath 
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F. Pihak yang Bertanggungjawab 

1. Wakil rektor I 

2. Dekan  

3. Kaprodi 

4. Korordinator rumpun mata kuliah/dosen  
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