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A. Visi dan Misi 
 
Visi  : Pada tahun 2025 menjadi perguruan tinggi swasta terbaik dan unggul dalam penyelenggaran 

pendidikan berskala nasional 
Misi : 1. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (good university); 

2. Mewujudkan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas; 
3. Mewujudkan budaya akademik yang kondusif dan dinamis; 
4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kompetensi lulusan; 
5. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal; 
6. Mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain pemerintah, masyarakat, dunia 

usaha, lembaga nonpemerintah, dalam dan luar negeri, yang saling memberikan manfaat 
secara berkelanjutan; 

7. Memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi sivitas akademika. 
 
B. Rasionale 
Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di STIM Sukma adalah melakukan penilaian pembelajaran. Untuk 
melaksanakan penilaian tersebut maka diperlukan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kriteria yang 
sudah ditetapkan. Kriteria minimal penilaian pembelajaran tentang penilaian proses dan hasil belajar 
mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran 
bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam 
penyelenggaraan pendidikan. Standar penilaian yang menjadi acuan adalah Permenristekdikti nomor 44 
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
 
C. Definisi istilah 

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, 
ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian masyarakat; 

2. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar 
mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 

3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu 
lingkungan belajar;  

4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di STIM Sukma; 
5. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang 

dikeluarkan oleh pimpinan STIM Sukma; 
6. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu; 
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian masyarakat; 

8. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan 
perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi 
dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester;  

9. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan 
perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi 
dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh; dan 

10. STIM Sukma adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 
 
D. Pernyataan isi standar 

1. Dosen melakukan penilaian pembelajaran yang terdiri dari Nilai partisipasi maksimal= 10 (0.71 x 14 
pertemuan), Tugas/quis = 20%, UTS= 30%, UAS= 40% setiap semester; 

2. Mahasiswa STIM Sukma dapat mengetahui hasil penilaian setiap mata kuliah yang diambil pada 
setiap semester paling lama 14 hari setelah pelaksanaan ujian akhir; 

3. Dosen STIM Sukma memberikan penilaian setiap mata kuliah kepada mahasiswa yang memenuhi 
persyaratan 71% dari 14 pertemuan, atau 10 dari 14 pertemuan pada setiap semester; 

4. Mahasiswa memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai 450 dan TPA dengan nilai 450 sebagai syarat lulus 
ujian tugas akhir dan skripsi dengan persentase 80% pada tahun 2025. 
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E. Strategi pencapaian 
1. Program studi melakukan sosialisasi kepada dosen mengenai penetapan standar penilaian 

pembelajaran; 
2. Program studi melakukan sosialisasi kepada dosen pengampu mata kuliah pada awal perkuliahan dan 

sebelum dilaksanakannya UAS;  
3. Dosen memberikan sosialisasi kepada mahasiswa di awal pertemuan perkuliahan dan membuat 

kontrak kuliah antara dosen dan mahasiswa;  
4. Program studi memberikan sarana tempat pembelajaran dan menyediakan tenaga ahli di bidang 

TOEFL. 
 
F. Indikator pencapaian 

1. STIM Sukma memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi prinsip, teknik dan mekanisme penilaian 
pembelajaran bagi sivitas akademika STIM Sukma; 

2. Program studi memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi prinsip, teknik dan mekanisme penilaian 
pembelajaran bagi civitas akademika; 

3. Semua dosen pengampu mata kuliah telah mengisi nilai pembelajaran sesuai dengan jadual yang 
ditetapkan dalam setiap semester; 

4. Program studi memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi indeks prestasi semester (IPS) dan hasil 
penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi 
kumulatif (IPK) kepada mahasiswa baru pada setiap tahun akademik dan semua mahasiswa telah 
memiliki dokumen indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK);  

 
G. Pihak yang terlibat 

1. Ketua STIM Sukma; 
2. Wakil Ketua; 
3. Ketua program studi; 
4. Dosen pengasuh mata kuliah; 
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