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A. Visi, Misi & Tujuan Universitas Mathla`ul Anwar  

VISI  Universitas Mathla`ul  Anwar seperti  yang tercantum dalam statuta adalah,   Pada Tahun 2028
Menjadi  Universitas  Terkemuka  Dalam  Pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  Berdasarkan  Nilai-Nilai
Islam Ditingkat Nasional

MISI Universitas Mathla`ul Anwar  adalah sebagai Berikut

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan

kesejahteraan manusia.
3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.
4. Menyelenggarakan pembinaan civitas  akademika dalam kehidupan yang islami,  sehingga

mampu ber-uswah hasanah.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

B. Rasional Standar 
Standar  Kompentensi  Lulusan  ini  disusun  untuk  mencapai  visi dan  misi  UNMA  Banten  untuk
menjamin mutu kompetensi lulusan berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
dan Kerangka Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  dan  ditetapkan untuk menjadi  acuan utama
dalam pembuatan kurikulum yang wajib dicapai oleh seluruh lulusan, sesuai dengan profil lulusan
UNMA Banten yang mampu menghadapi perubahan global yang dinamis dengan memiliki rumusan
sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta keterampilan khusus yang diperlukan dunia kerja,
baik di dalam negeri maupun luar negeri

C. Pihak yang terlibat

Perumusan

Wakil Rektor I, Dekan sebagai tim ad hoc yang ditetapkan dengan SK Rektor UNMA bertanggung jawab
merumuskan standar Kompetensi Lulusan

Penetapan

1. Rektor bertanggung jawab menetapkan dan mengesahkan standar Kompetensi Lulusan 

2. Senat bertanggung jawab memberikan persetujuan standar Kompetensi Lulusan

Pelaksanaan

Wakil Rektor I, Dekan,  Kaprodi,  Dosen,dan Mahasiswa bertanggung jawab melaksanakan standar yang
telah ditetapkan. 

Evaluasi

Rektor,  Wakil  Rektor  I,  Dekan  dan  Kaprodi bertanggung  jawab  melaksanakan  evaluasi  diri  atas
pelaksanaan standar. 

Pengendalian

Wakil Rektor I, Dekan dan Kaprodi  bertanggung jawab melakukan pengendalian pelaksanaan melalui
tindakan korektif atas hasil evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan 

Peningkatan

Wakil Rektor I, Dekan dan Kaprodi bertanggung jawab menganalisis ketercapaian standar kompetensi 
lulusan untuk melakukan peningkatan atas dasar ketercapaian standar tersebut.
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D. Definisi Istilah
1. 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

2. Standar  Kompetensi  Lulusan merupakan  kriteria  minimal  tentang  kualifikasi  kemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang  dinyatakan  dalam  rumusan
capaian  pembelajaran  lulusan  yang digunakan  sebagai  acuan  utama  dalam  penyusunan,
pelaksanaan  dan pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar
penilaian pembelajaran, standar Kompetensi Lulusan, standar sarana dan prasarana pembelajaran,
standar  pengelolaan  pembelajaran,  standar  pembiayaan  pembelajaran,  standar  penelitian  dan
standar pengabdian kepada masyarakat.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Pengalaman  Kerja  Mahasiswa  berupa  pengalaman  dalam  kegiatan  di bidang tertentu pada
jangka waktu tertentu, berbentuk Magang, Praktik Kerja Lapangan, Praktik Kewirausahaan.

E. Pernyataan Isi Standar

4. Wakil  Rektor memastikan bahwa standar kompetensi  lulusan ini untuk digunakan sebagai acuan
utama dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan standar isi  pembelajaran, standar proses
pembelajaran, standar penilaian  pembelajaran, standar kompetensi  Kompetensi  Lulusan, standar
sarana  dan   prasarana  pembelajaran,  standar  pengelolaan  pembelajaran,  standar  pembiayaan
pembelajaran, standar penelitian dan standar pengabdian  kepada masyarakat.

5. Wakil Rektor I  memastikan  bahwa seluruh program studi wajib merumuskan kompetensi lulusan
yang  dinyatakan  dalam  capaian  pembelajaran  lulusan  yang  mengacu  pada  deskripsi  capaian
pembelajaran lulusan KKNI level 6 untuk program sarjana, KKNI level 5 untuk program diploma,
KKNI level  8 untuk program Magister dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada
KKNI yang dituangkan dalam dokumen program studi.

6. Wakil Rektor I memastikan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan umum serta ketrampilan khusus yang merupakan satu kesatuan rumusan.

7. Dekan dan ketua program studi  memastikan  rumusan sikap lulusan UNMA BANTEN sebagai
berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan

etika;

Unma Banten Page 3



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

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

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau
temuan orisinal orang lain;

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

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
j. berkontribusi secara konsisten dalam upaya pelestarian lingkungan seperti melakukan daur ulang,

pembersihan pantai, penghijauan serta tidak merusak taman dan tanaman.*
8. Dekan dan Ketua Program Studi sesuai lingkupnya menjamin keterampilan umum untuk lulusan

Program Sarjana adalah sebagai berikut:
a. 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;

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan penuh integritas;
c. 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 kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan
tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman/media yang ditentukan oleh UNMA BANTEN;

d. menyusun deskripsi  saintifik hasil  kajian tersebut di  atas dalam bentuk skripsi  atau laporan
tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman/media yang ditentukan oleh UNMA BANTEN;

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

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat
baik di dalam maupun di luar UNMA BANTEN;

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

h. mampu  melakukan  proses  evaluasi  diri  terhadap  kelompok  kerja  yang  berada  di  bawah
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri baik melalui metode
konvensional ataupun melalui penggunaan teknologi;

i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk
menjamin  kesahihan  dan  mencegah  plagiasi  pada  semua  bidang  selama  mengikuti  proses
pembelajaran, dan

j. mampu bekerja mandiri atau dalam tim di lingkungan yang multikultural dan global.*
9. Direktur  Program  Pascasarjana  bersama  Ketua  Program  Studi  sesuai  lingkupnya  menjamin

keterampilan umum untuk lulusan Program Magister adalah sebagai berikut:
a. 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, menyusun
konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk
tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman/media yang ditentukan UNMA
BANTEN, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di
jurnal internasional;

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

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

e. 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;

f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di
dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;

g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil

penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi pada semua bidang selama
mengikuti proses pembelajaran, dan

10. Dekan  dan  Ketua  Program  Studi  sesuai  tanggung  jawabnya  menjamin pengetahuan  dan
keterampilan khusus  sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana adalah
sebagai berikut:
a. wajib disusun pengelola program studi dengan merujuk pada ketetapan/ kesepakatan dari forum

program studi sejenis, atau asosiasi profesi yang relevan, atau institusi lain yang setara di dalam
dan di luar negeri;

b. lulusan memiliki minimal 1 (satu) sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga
eksternal yang sesuai bidang ilmunya untuk menunjukkan keterampilan khusus; dan*

11. Direktur  Program Pascasarjana  memastikan pengetahuan  dan  keterampilan  khusus  sebagai
bagian dari capaian pembelajaran lulusan Program Magister adalah sebagai berikut:
a. wajib disusun pengelola program studi dengan merujuk pada ketetapan/ kesepakatan dari forum

program studi sejenis, atau asosiasi profesi yang relevan, atau institusi lain yang setara di dalam
dan di luar negeri;

b. lulusan mempunyai  pengalaman  memberikan  pendampingan  atau  penyuluhan  kepada
masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya di tingkat nasional dan/atau internasional

F. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Standar Kompetensi Lulusan wajib diacu oleh semua program studi sarjana di lingkungan UNMA
Banten;

2. Standar  Kompetensi  Lulusan dimonitor  dan  dievaluasi  melalui  proses  pembelajaran  di
matakuliah-matakuliah yang ada di program studi;

3. Pelatihan  bagi  dosen  dalam  melaksanakan  pembelajaran  dengan mengacu  pada  Standar
Kompetensi Lulusan;

4. Pelatihan  bagi  dosen  dalam  melaksanakan  asesmen  untuk  mengukur ketercapaian  Standar
Kompetensi Lulusan;

5. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran
untuk mengukur ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan;

6. Pengelola  Program  Studi  melakukan  tracer  study dan  mengukur  tingkat  kepuasan  pengguna
lulusan  setiap  tahun  melalui  penyebaran  kuesioner,  FGD  (Focus  Group  Discussion)  atau
wawancara.

7. Strategi  untuk  mendokumentasikan  Kompetensi  Lulusan  dalam  dokumen  sertifikasi  program
studi dan mensosialisasikannya:

a. menerbitkan Keputusan Rektor tentang pedoman penyusunan spesifikasi program studi;

b. menyelenggarakan lokakarya penyusunan spesifikasi program studi;
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c. menerbitkan Keputusan Rektor untuk mengesahkan dokumen spesifikasi program studi; dan

d. melakukan  sosialisasi  dokumen  spesifikasi  program  studi  kepada  pemangku  kepentingan
internal dan eksternal.

8. Strategi untuk mencapai rumusan sikap lulusan:

a. menetapkan  bahwa  mata  kuliah  Agama,  Bahasa  Indonesia,  Pancasila,  Kewarganegaraan,
Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Etika, Kerja Praktek dan Skripsi sebagai wadah untuk
pengembangan sikap (karakter) lulusan UNMA BANTEN;

b. membentuk  tim  untuk  menyusun  sistem/pola  pengembangan  karakter  dan  kepemimpinan
lulusan;

c. menyusun  sistem  dan  materi  pengembangan  karakter  dan  kepemimpinan  lulusan  yang
terintegrasi  untuk  diimplementasikan  selama  proses  pembelajaran  dan  mengesahkannya
melalui keputusan Rektor;

d. pelatihan  dosen/fasilitator  dan  mentor/co-fasilitator  untuk  penyamaan  persepsi  dalam
implementasi sistem;

e. melakukan sosialisasi sistem pengembangan karakter dan kepemimpinan lulusan yang telah
ditetapkan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; dan

f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil implementasi sistem yang telah dibangun.

9. Strategi  untuk mencapai  rumusan keterampilan umum lulusan, khususnya keterampilan dalam
menggunakan Bahasa Inggris:

a. menyelenggarakan  kelas  Bahasa  Inggris  sesuai  kurikulum  berdasarkan  tingkat  kompetensi
mahasiswa;

b. mengoptimalkan  peran  English  Club  (organisasi  kemahasiswaan)  sebagai  wadah  bagi
mahasiswa berpraktek untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggrisnya; dan

c. bekerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional dalam melakukan sertifikasi kemampuan
bahasa Inggris lulusan pada tahun terakhir.

10. Strategi  untuk  mencapai  rumusan  keterampilan  umum  lulusan,  khususnya  dalam  pendidikan
kepemimpinan dan kewirausahaan:

a. mewajibkan mahasiswa baru melakukan kunjungan ke UMKM pada saat program pengenalan
kehidupan kampus;

b. menyelenggarakan  kelas  Kepemimpinan  dan  Kewirausahaan  sesuai  kurikulum  selama  2
semester;

c. mengadakan seminar kewirausahaan dan bazar setiap semester;

d. meningkatkan  kegiatan  kewirausahaan  melalui  klub  kewirausahaan  atau  organisasi
kemahasiswaan (UKM); dan

e. mengikuti lomba-lomba kewirausahaan di tingkat nasional maupun internasional.

11. Strategi untuk mencapai keterampilan khusus lulusan:
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a. menerbitkan Keputusan  Rektor  yang  mewajibkan  mahasiswa  untuk  memiliki  minimal  1
sertifikasi kompetensi;

b. mengintegrasikan sertifikasi kompetensi/profesi ke dalam kurikulum;
c. bekerja sama dengan asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi kompetensi di dalam dan luar

negeri untuk untuk memberikan pelatihan, ujian, dan penerbitan sertifikat profesi; dan
d. menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kepada dosen.

12. Strategi  untuk  lulusan pengalaman  industri   adalah memperoleh dengan  mewajibkan mata
kuliah Kerja Praktek di setiap  program studi

G. Indikator Kecapaian Standar
1. Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan program

studi
2. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran MK
3. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan
4. Program studi melibatkan stakeholder dalam merumuskan Kompetensi Lulusan
5. Program studi mendokumentasikan proses asesmen/penilaian hasil dari proses pembelajaran
6. Program studi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen/penilaian

hasil dari proses pembelajaran
7. Adanya kurikulum yang mengacu pada kompetensi lulusan di program studi
8. Rata-rata  Indeks Prestasi  Kumulatif  (IPK) lulusan  minimal  3.00 (tiga  koma nol   nol)  untuk

Program  Sarjana  bidang  sosial,  2,75  (dua  koma tujuh  lima)  untuk  Program Sarjana  bidang
eksakta, dan 3.40 (tiga koma empat nol) untuk Program Magister

9. Lulusan mempunyai minimal 1 (satu) sertifikasi kompetensi sesuai bidang ilmu

10. Rata-rata masa studi lulusan maksimal 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan

11. Rata-rata masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama adalah 6 bulan

12. Tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal 4 dari skala 5.

13. Tingkat lulusan yang berwirausaha 3% (tiga persen).

14. Rata-rata gaji pertama lulusan adalah 10% di atas UMK.\

H. Dokumen Trakait
1. SK Rektor tentang Pedoman Penyusunan Spesifikasi Program Studi;
2. SK Rektor tentang Pengesahan Spesifikasi Program Studi
3. SK  Rektor  tentang  Standar  Kompetensi  Keterampilan  Lulusan  Program Diploma dan Sarjana

Universitas Mathla `ul Anwar
4. Pedoman Akademik;
5. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah;
6. Pedoman Penyelenggaraan Tracer Study dan Survei Pengguna Lulusan
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