
Mampu mengidentifikasi permasalahan sastra dan 

budaya serta menawarkan solusi pemecahan masalah 

3
Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan teks 

bahasa yang telah ada sebelumnya serta menawarkan 

alternatif pemahaman dan penyelesaian masalah

5
Mampu berkomunikasi secara lisan dalam Bahasa 

Inggris secara efektif sesuai dengan konteks

6
Mampu berkomunikasi secara tertulis dalam Bahasa 

Inggris secara efektif sesuai dengan konteks

3) Menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan tertentu 

secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus dalam 

bidang pengetahuan tersebut 

secara mendalam, serta 4) 

mampu memformulasikan 

penyelesaian masalah 

prosedural.

2

Menguasai konsep teoritis kajian 

bahasa dan sastra secara umum dan 

konsep teoritis  kajian minat bahasa, 

sastra atau budaya untuk menyelesaikan 

persoalan yang berkaitan dengan kajian 

bahasa, sastra, atau budaya

1
Mampu mengidentifikasi permasalahan bahasa dan 

menawarkan solusi pemecahan masalah 

2

3
Mampu menulis kritik kebahasaan dalam Bahasa 

Inggris dengan menerapkan pendekatan, teori dan 

metode linguistik yang mutakhir

4
Mampu menulis kritik kesusastraan dan kebudayaan 

dalam Bahasa Inggris dengan menerapkan pendekatan, 

teori dan metode kritik sastra yang mutakhir

Deskripsi Jenjang Kualifikasi 

KKNI
No Kompetensi No Sub Kompetensi

Mampu mengaplikasikan 

bidang keahliannya dan 1) 

memanfaatkan IPTEKS pada 

bidangnya dalam penyelesaian 

masalah serta 2) mampu 

beradaptasi terhadap situasi 

yang  dihadapi.

1

Menganalisis masalah-masalah yang 

berhubungan dengan kajian bahasa, 

sastra dan budaya dengan menggunakan 

metode deskriptif dan analitik melalui 

pemanfaatan IPTEKS dan digitalisasi 

data secara kreatif, komprehensif dan 

kontekstual  sebagai wujud kemampuan 

menghasilkan  karya ilmiah sesuai 

dengan minat bidang ilmu dalam 

dinamika lingkungan profesi yang 

berkaitan dengan keilmuan bahasa, 

sastra dan budaya.

1
Memanfaatkan teknologi sebagai metode analisis teks-

teks bahasa dan budaya untuk menghasilkan hasil 

penelitian yang akurat dan terpercaya



4
Mampu menulis artikel ilmiah akademik dalam Bahasa 

Inggris dengan benar sesuai dengan konvensi penulisan 

Bahasa Inggris

5
Mampu menerapkan grammar bahasa Inggris yang 

kompleks secara verbal maupun non-verbal dengan 

benar.

6

Mampu menulis kritik kesusastraan dan kebudayaan 

dalam Bahasa Inggris dengan menerapkan pendekatan, 

teori dan metode kritik sastra yang relevan dengan isu 

yang diangkat

3

Mampu menggunakan bahasa Inggris 

dengan benar dan baik sebagai wujud 

kemahiran berbahasa sesuai dengan 

konteks pemakaian dalam profesi yang 

dimiliki lulusan.

1
Mampu berbicara dalam bahasa Inggris dengan benar 

dan baik dalam ranah akademik seperti presentasi, 

diskusi, seminar dan debat

2
Mampu berbicara dalam bahasa Inggris dengan benar 

dan baik dalam ranah non-akademik baik formal 

maupun informal 

3
Mampu menulis berbagai jenis esai argumentatif dalam 

Bahasa Inggris dengan benar sesuai dengan  konvensi 

penulisan Bahasa Inggris

4

Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan teks 

sastra dan budaya yang telah ada sebelumnya serta 

menawarkan alternatif pemahaman dan penyelesaian 

masalah

5

Mampu menulis kritik kebahasaan dalam Bahasa 

Inggris dengan menerapkan pendekatan, teori dan 

metode linguistik yang relevan dengan isu yang 

diangkat

3) Menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan tertentu 

secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus dalam 

bidang pengetahuan tersebut 

secara mendalam, serta 4) 

mampu memformulasikan 

penyelesaian masalah 

prosedural.

2

Menguasai konsep teoritis kajian 

bahasa dan sastra secara umum dan 

konsep teoritis  kajian minat bahasa, 

sastra atau budaya untuk menyelesaikan 

persoalan yang berkaitan dengan kajian 

bahasa, sastra, atau budaya



Mampu mengevaluasi artikel ilmiah dan 

menggunakannya dalam membuat karya ilmiah dengan 

baik

5
Mampu menulis esai dan artikel ilmiah di bidang bahasa 

dalam Bahasa Inggris dengan mengangkat isu-isu yang 

berkembang saat ini

6
Mampu menulis esai dan artikel ilmiah di bidang sastra 

dan budaya dalam Bahasa Inggris dengan mengangkat 

isu-isu yang berkembang saat ini

7
Mampu melakukan kajian sastra dan budaya berbahasa 

Inggris secara mandiri dan membuat laporan dengan 

benar

Mampu 5)mengambil 

keputusan yang tepat 

berdasarkan analisis informasi 

dan data, dan mampu 

6)memberikan petunjuk 

dalam memilih berbagai 

alternatif solusi secara mandiri 

dan kelompok.

4

Mengambil keputusan yang tepat 

berdasarkan kompetensi keahlian 

berkarya di bidang penelitian, pengajaran 

bahasa, penerjemahan, penyelia bahasa 

dan sastra secara mandiri dan 

profesional

1
Mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan 

situasi dan kondisi, serta sifat objek/fenomena bahasa, 

sastra, dan budaya yang dibahas

2
Mampu mengidentikasi pesan dalam sebuah teks fiksi 

dan non-fiksi yang bersifat umum maupun khusus dan 

menghasilkan terjemahan yang baik dan berterima

3
Mampu membuat surat-surat resmi dalam bahasa 

Inggris dengan baik dan benar

4

6
Mampu menganalisis berbagai macam bacaan teks 

secara mandiri dan benar

3

Mampu menggunakan bahasa Inggris 

dengan benar dan baik sebagai wujud 

kemahiran berbahasa sesuai dengan 

konteks pemakaian dalam profesi yang 

dimiliki lulusan.

3) Menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan tertentu 

secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus dalam 

bidang pengetahuan tersebut 

secara mendalam, serta 4) 

mampu memformulasikan 

penyelesaian masalah 

prosedural.



Mampu mempertanggungjawabkan isi tulisan mengenai 

permasalahan sastra dan budaya dengan memberikan 

sumber-sumber rujukan yang terpercaya dan sesuai 

dengan kaidah penulisan yang baik dan bebas 

plagiarisme

4
Mampu menganalisis makna dari berbagai bentuk 

pembicaraan (percakapan, ceramah, pidato, dsb) dalam 

bahasa Inggris dengan benar

8
Mampu melakukan kajian bahasa berbahasa Inggris 

secara mandiri dan membuat laporan dengan benar

7) Bertanggung jawab pada 

pekerjaan sendiri dan dapat 

diberi  tanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja 

organisasi.

5

Mampu bertanggungjawab atas analisa 

bahasa, sastra dan budaya dengan 

batasan waktu tertentu yang dilakukan 

dengan penuh integritas

1
Bertanggung jawab secara moral atas pemikiran dan 

keputusan yang diambil  

2

Mampu mempertanggungjawabkan isi tulisan mengenai 

permasalahan bahasa dengan memberikan sumber-

sumber rujukan yang terpercaya dan sesuai dengan 

kaidah penulisan yang baik dan bebas plagiarisme

3

Mampu 5)mengambil 

keputusan yang tepat 

berdasarkan analisis informasi 

dan data, dan mampu 

6)memberikan petunjuk 

dalam memilih berbagai 

alternatif solusi secara mandiri 

dan kelompok.

4

Mengambil keputusan yang tepat 

berdasarkan kompetensi keahlian 

berkarya di bidang penelitian, pengajaran 

bahasa, penerjemahan, penyelia bahasa 

dan sastra secara mandiri dan 

profesional


