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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 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 Pemerintah 
Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015. 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, 23 Agustus 2019 
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 
Rektor, 
 

 
 
Dr. Jaenudin, S.Ag., M.Pd. 
NIDN: 0425017401 
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1.Visi, Misi dan Tujuan 
IBM Bekasi 

Visi: 

” Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul di Kawasan Asia Tenggara 
dalam bidang Islamic Entrepreneur pada tahun 2040.” 

Misi: 
1. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan tata kelola 

terhadap sivitas akademika berlandaskan nilai-nilai Islam dan 
Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara 
professional berbasis penelitian, pengembangan IPTEKS dan 
Bisnis. 

3. Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi pada 
perkembangan IPTEKS dan Bisnis. 

4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis 
penelitian untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat. 

5. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf 
Internasional yang saling menguntungkan. 

 
Tujuan: 
1. Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan 

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

2. Menghasilkan sivitas 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. 

 
2. Rasional standar Standar Nasional Pendidikan yang disusun berdasarkan 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, pasal 5 menyatakan bahwa 
standar kompetensi kelulusan merupakan kriteria minimal tentang 
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 
pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan dijadikan 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.  
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3. Pihak yang 
bertanggung 
jawab  

1. Perumusan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Wakil 
Rektor IBM Bekasi dengan menugaskan LPM. 

2. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Wakil 
Rektor melalui LPM . 

3. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Wakil 
Rektor, LPM, dan dosen. 

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan 
oleh Auditor dan dilaksanakan oleh pelaksanaan Audit Mutu 
Internal (AMI) LPM.  

5. Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh 
Wakil Rektor dan LPM.  

6. Peningkatan Standar dilakukan oleh Wakil Rektor, LPM, Dosen 
dan Tim Ad Hoc. 

4. Definisi istilah 1. Standar lulusan adalah mahasiswa yang telah menempuh 
sejumlah SKS yang telah ditentukan oleh masing-masing 
Program Studi yang berada di Institut Bisnis Muhammadiyah 
Bekasi, atau dapat disetarakan dengan menempuh perkuliahan 
tidak lebih dari 14 semester dengan terakhir menempuh 
ujian/sidang Skripsi  

2. Standar lulusan adalah mahasiswa yang mendapatkan IPK 
(Indek Prestasi Kumulatif) minimal 3,00 yang diambil dari 
masing-masing Program Studi yang berada di lingkungan 
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

5. Pernyataan isi 
standar  

1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama 
pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses 
pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran, standar dosen 
dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana 
pembelajaran serta standar pembiayaan pembelajaran.  

2. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran 
yang mengacu pada KKNI dalam aspek sikap lulusan yang 
tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan 
untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK). 

 
Aspek Sikap 
1. Rumusan capaian sikap lulusan merupakan perilaku benar dan 

berbudaya meliputi sikap jujur, amanah, disiplin, mandiri, dan  
bertanggung jawab. 

2. Rumusan capaian kompetensi nilai keberagamaan: 
1) Kemurnian aqidah (keyakinan berbasis tauhid yang 

bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang 
shahih/maqbullah) yang membentuk keshalehan dalam 
kehidupan. 

2) Ketaatan  beribadah (senantiasa menjalankan ibadah 
mahdhah, baik yang wajib maupun yang sunnat tathawwu` 
sesuai tuntunan Rasulullah) yang tahsinah (kemanfaatan atau 
fungsi) dari ibadah itu terpantul dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Keikhlasan (melakukan sesuatu semata-mata karena Allah 
SWT) dalam hidup dan berjuang menegakkan ajaran Islam 
melalui Muhammadiyah. 
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4) Shiddiq (jujur dan dapat dipercaya) dalam hati, kata, dan 
tindakan serta amanah (komitmen dan tanggung jawab moral 
yang tinggi) dalam mengemban tugas organisasi. 

5) Berjiwa gerakan (semangat untuk aktif dalam 
Muhammadiyah sebagai panggilan jihad di jalan Allah). 

6) Khusus untuk lulusan non-muslim, memiliki ciri-ciri religius, 
taat beribadah, terbuka & berkemajuan. 

3. Rumusan capaian Kompetensi sosial-kemanusiaan dan 
kepeloporan, dicirikan dengan nilai-nilai: 
1) Kesalehan (perilaku yang baik) dalam kehidupan pribadi, 

keluarga, dan masyarakat luas. 
2) Kepeduliaan sosial (keterpanggilan dalam meringankan 

beban hidup orang lain). 
3) Suka beramal (gemar melaksanakan amal saleh untuk 

kemaslahatan hidup). 
4) Keteladanan (menjadi teladan yang baik dalam seluruh sikap 

dan tindakan). 
5) Tabligh (menyampaikan kebaikan kepada orang lain, 

komunikatif dan terampil membangun jaringan). 
6) Inovatif (menemukan hal-hal baru) dalam mengembangkan 

kemajuan organisasi. 
7) Berpikiran maju dan membawa Muhammadiyah pada 

kemajuan di berbagai bidang. 
 
Aspek Pengetahuan 
1. Rumusan capaian pengetahuan lulusan mencakup konsep, teori, 

metode, dan/atau falsafah bidang ilmu yang diperoleh dalam 
seluruh proses pembelajaran. 

2. Rumusan keterampilan merupakan unjuk kerja dengan 
menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen 
yang diperoleh melalui seluruh proses pembelajaran mencakup 
keterampilan umum dan keterampilan khusus. 

3. Rumusan kompetensi akademis dan intelektual, dicirikan 
dengan nilai-nilai: 
1) Fathonah (kecerdasan pikiran sebagai Ulul Albab) dalam 

berpikir, berwawasan, dan menghasilkan karya pemikiran.  
2) Tajdid (pembaruan dan berpikiran maju) dalam 

mengembangkan kehidupan dan menggerakkan Persyarikatan 
sesuai jiwa ajaran Islam. 

3) Istiqamah (konsisten) dalam lisan, pikiran, dan tindakan.  
4) Etos belajar (semangat dan kemauan keras) untuk untuk 

selalu mengembangkan diri, mencari dan memperkaya ilmu, 
serta mengamalkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan.  

5) Moderat (arif dan mengambil posisi di tengah) dalam 
bersikap, berpikiran, dan bertindak. 
 

4. Rumusan kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan, 
dicirikan oleh: 
1) Pengkhidmatan dan partisipasi aktif dalam peran keumatan, 

kebangsaan, dan kemanusiaan universal. 
2) Menempati posisi apapun dengan semangat ikhlas, 

berdedikasi, berprestasi, dan menghasilkan hal-hal terbaik. 
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3) Menjadi bagian yang menyatu dengan denyut nadi 
kehidupan Persyarikatan, umat dan bangsa sebagai wujud 
menjalankan misi organisasi. 

4) Berkomitmen dan menjunjung tinggi ideology 
Muhammadiyah dan mampu bersikap tegas tetapi arif dalam 
membela serta menegakkan prinsip dan kepentingan 
Persyarikatan. 

5) Mengutamakan misi dan kepentingan Muhammadiyah di 
atas lainnya dengan niat ikhlas dan berkhidmat. 
 
 

Aspek Ketrampilan Umum 
1. Rumusan keterampilan umum berisi tentang kemampuan kerja 

umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka 
menjamin keselarasan kemampuan lulusan sesuai dengan 
tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 

2. Keterampilan umum akademik yang harus dimiliki oleh lulusan 
IBM Bekasi: 
• Mampu membaca Al Qur’an dengan tajwid yang benar 
• Bahasa Inggris dengan Skor TOEFL 450 
• Lulus uji kompetensi AlK 
• Adanya sertifikat dari program profesi 

3. Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh semua lulusan 
IBM Bekasi adalah memiliki kemampuan wirausaha. 

 
Aspek Ketrampilan Khusus 
Lulusan memiliki keterampilan khusus dan kemampuan kerja 
sesuai dengan bidang keilmuan dan jenjang pendidikan program 
studi. Lulusan pendidikan akademik program sarjana (S1) mampu: 
1. menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di 

bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan 
pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. 

2. mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di bidang 
keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan 
karya desain atau seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah 
atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk 
skripsi. 

3. mempublikasikan hasil tugas akhir atau skripsi yang memenuhi 
syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat 
akademik. 

4. menyusun dan mengkomunikasikan ide dan informasi bidang 
keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media 
kepada masyarakat akademik. 

5. mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam 
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawabnya. 
 

Aspek Kompetensi Lulusan IBM Bekasi 
1. Semua lulusan IBM Bekasi adalah alumni yang wajib menjaga 

nama baik almamater dan persyarikatan Muhammadiyah. 
2. Semua lulusan IBM Bekasi wajib memiliki karya ilmiah dalam 

bentuk Skripsi. 
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3. Lulusan IBM Bekasi mempunyai kemampuan bekerjasama, 
berorganisasi, pengembangan diri, berkomunikasi dengan baik, 
dan memiliki jiwa entrepreneurship.  

 
Aspek Kompetensi Kemuhammadiyahan 
1. Memahami dan menghayati sejarah Muhammadiyah. 
2. Menjadi intelektual dengan ideologi Islam berkemajuan. 
3. Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan jamaah secara 

terorganisir. 
4. Memahami dan meneladani tokoh-tokoh Muhammadiyah 
5. Memahami dan mencontoh pola gerakan sosial keagamaan 

Muhammadiyah dalam kehidupan sosial. 
6. Memahami dan mencontoh strategi kebudayaan Muhammadiyah 

dalam mentransformasikan kehidupan  masyarakat menuju 
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 

6.  Indikator 
ketercapaian standar 

1. Standar kompetensi lulusan adalah mahasiswa yang telah 
menempuh sejumlah SKS yang telah ditentukan oleh masing-
masing Program Studi yang berada di lingkungan Institut Bisnis 
Muhammadiyah Bekasi. 

2. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian/sidang skripsi terlebih 
dahulu harus mengikuti ujian Kemuhammadiyahan tahap akhir. 
Hal ini sesuai dengan Visi dari Institusi untuk menghasilkan 
lulusan yang Islami yang memiliki nilai-nilai 
Kemuhammadiyahan. 

3. Mahasiswa dinyatakan lulusan apabila minimal memiliki IPK 
(Indeks Prestasi Kumulatif) sebesar 3,00. 

4. Mahasiswa sudah menempuh minimal 144 SKS. 
5. Lulusan IBM Bekasi bekerja sesuai dengan bidang ilmunya 

minimal 80% dari jumlah lulusan.  
6. Lulusan IBM Bekasi memiliki masa tunggu lulusan untuk 

bekerja rata-rata 6 bulan. 
7. Mahasiswa memilki aspek sikap, pengetahuan, keterampilan 

umum, khusus sesuai dengan bidang ilmu pada masing-masing 
Program Studi dan memiliki kompetensi kemuhammadiyahan. 

7. Strategi 
pelaksanaan standar 

1. Institusi menyusun dan melaksanakan peraturan dan kebijakan 
yang menyangkut standar lulusan. 

2. Institusi melalui masing-masing Program Studi menyediakan 
Dosen Pembimbing yang mumpuni sesuai dengan 
keilmuwannya untuk membimbing tugas akhir (Skripsi) 
mahasiswa. 

3. Institusi menugaskan kepada masing-masing Program Studi 
untuk mendapatkan tenaga pengajar (Dosen) yang sesuai dengan 
kriteria masing-masing Program Studi untuk pelaksanaan 
perkuliahan. 

4. Program Studi memberikan pelayanan untuk penanganan khusus 
kepada mahasiswa yang memiliki permasalahan khusus, di 
bawah koordinasi dengan Ketua LPM. 
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8. Dokumen terkait 1. Standar kompetensi lulusan 
2. Standar isi pembelajaran 
3. Standar proses pembelajaran 
4. Standar penilaian pembelajaran 
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan 
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 
7. Standar pengelolaan pembelajaran 
8. Standar pembiayaan pembelajaran 

9. Referensi  1. Statuta; 
2. Renstra IBM Bekasi; 
3. RIP IBM Bekasi; 
4. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikanNasional; 
5. Undang-Undang RI No, 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 
6. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 

PerguruanTinggi (SNPT); 
7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi; 
8. Permneristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang  Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 
10. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Perubahan atas 

Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi; 

11. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. 
 

 


