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TRI DARMA PERGURUAN TINGGI 

 

Perguruan Tinggi pada umumnya bertujuan : 

a. Membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab 

akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur 

material dan spiritual. 

b. Menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan 

pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan 

memajukan ilmu pengetahuan. 

c. Melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan 

kebudayaan dan kehidupan masyarakat. Pendidikan dan pengajaran tinggi 

merupakan suatu usaha utama dalam melengkapi pembentukan pribadi 

manusia susila yang bertaqwa dengan demikian Perguruan Tinggi adalah 

suatu tempat di mana dipusatkan pendidikan manusia Indonesia yang berjiwa 

Pancasila sebagai penduduk dan pengemban kebudayaan Indonesia.  Selain 

ke arah penyempurnaan pertumbuhan pribadi, tujuan Perguruan Tinggi 

mendidik tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang bersifat 

kepemimpinan dan sanggup mengembangkan swadaya bagi ilmu 

pengetahuan. Sebagai suatu lembaga ilmiah, maka Perguruan Tinggi 

melakukan penelitian dan usaha-usaha ilmiah untuk kemajuan dalam 

lapangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dengan pengertian bahwa 

segala sesuatu ditujukan untuk pengamalan kepada manusia dan 

masyarakat. 
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WAWASAN   ALMAMATER 

Wawasan Almamater adalah konsepsi yang mengandung anggapan sebagai 

berikut: 

1. Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan lembaga ilmiah, sedangkan 

kampus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah. 

2. Perguruan Tinggi sebagai Almamater ( Ibu Asuh ) merupakan satu kesatuan 

yang bulat dan mandiri di bawah Pimpinan Ketua sebagai Pimpinan Utama.  

3. Keempat unsur Civitas Akademika yakni Dosen, Tenaga Kependidikan, 

Mahasiswa, Alumnus harus manunggal dengan Almamater, berbakti 

kepadanya dan melalui Almamater mengabdi kepada rakyat, bangsa dan 

negara dengan jalan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

4. Keempat unsur Civitas Akademika dalam upaya menegakkan Perguruan 

tinggi sebagai lembaga ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah 

melaksanakan Tri Karya yakni : 

-  Institusional 

-  Profesionalisme, dan 

-  Transpolitisi 

5.  Tata krama pergaulan di dalam lingkungan Perguruan Tinggi dan Kampus 

didasarkan atas azas kekeluargaan, serta menjunjung tinggi keselarasan dan 

keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga Buku Panduan Akademik tahun 2019/2020 ini dapat disusun dan 

disajikan. Buku panduan ini sebagai buku pegangan bagi setiap civitas akademika 

dalam menjalankan kegiatan proses pembelajaran  di Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer (STMIK) Sinar Nusantara di Surakarta.  

Tujuan panduan akademik adalah memberikan penjelasan bagi mahasiswa 

baru perihal visi, misi, tujuan, kompetensi, sistem pendidikan, kurikulum dan silabi, 

struktur organisasi, peraturan yang berlaku, sarana dan prasarana, organisasi 

kemahasiswaan dan kegiatannya.  

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan 

semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku panduan akademik 

ini.  Semoga buku ini dapat menjadi pegangan dan petunjuk bagi semua pihak 

yang terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran di STMIK Sinar Nusantara. 

 

 

Surakarta,  Agustus 2019 

 

STMIK Sinar Nusantara Surakarta 

Ketua, 

 

 

Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom. 
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BAB I PROFIL STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA  

Sejarah STMIK Sinar Nusantara 

Yayasan Sinar Nusantara didirikan atas kesadaran akan pentingnya 

pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dalam mengisi kemerdekaan kita. Hal 

ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, BAB 

XIII pendidikan. Dinyatakan dengan jelas pada pasal (1), bahwa tiap-tiap warga 

negara berhak mendapat pengajaran. 

Sebagai persyaratan hukum dalam mengelola suatu pendidikan tinggi, 

maka Yayasan Sinar Nusantara didirikan berdasarkan akte Notaris Ida Sofia, No. 

13 pada tanggal 28 April 1993 di Surakarta. 

Dengan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan tinggi dari masyarakat 

sehingga daya tampung perguruan tinggi negeri tidak mencukupi, maka sadar 

akan tanggung jawabnya membantu pemerintah pada tanggal 11 September 

1993, didirikan AMIK Sinar Nusantara dengan status terdaftar SK. MENDIKBUD  

No. 114/D/0/1993 tanggal 11 September 1993.  

Pada tanggal 23 Pebruari 2000 dengan SK No. 32/DIKTI/Kep/2000 Progam 

studi Manajemen Informatika jenjang Diploma III mendapatkan status Diakui. 

Kemudian berdasarkan SK DIKTI No. 82/DIKTI/Kep/2000 tanggal 14 April 2000 

dibuka program studi Komputerisasi Akuntansi dan Teknik Informatika Jenjang 

Diploma III.  

Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No.173/D/0/2001 tanggal 30 Agustus 2001 dilakukan perubahan bentuk 

AMIK menjadi STMIK dengan penambahan 2 program studi yaitu Teknik 

Informatika dan Sistem Informasi Jenjang Strata Satu ( S1 ).  

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara siap 

melaksanakan tugasnya untuk menghasilkan tenaga ilmuwan dan tenaga 

profesional yang kreatif, inovatif dengan tingkat kemampuan yang tinggi seperti 

Sekolah tinggi lainnya, dan akan mampu menjawab tantangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang makin berkembang. Tantangan itu perlu mendapat respon dari 

lembaga ini secara terprogram, bukan saja untuk masa kini tetapi juga untuk kurun 

waktu yang akan datang. Respon ini mencakup kualitas dan kuantitas.Untuk itulah 

STMIK Sinar Nusantara harus merasa terpanggil untuk menterjemahkan TRI 
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DARMA Perguruan Tinggi ke dalam program yang terarah sesuai yang dibutuhkan 

jamannya. 

Tugas dan Fungsi STMIK Sinar Nusantara 

Tugas Pokok STMIK Sinar Nusantara adalah menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Kebudayaan 

kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut STMIK Sinar Nusantara 

mempunyai fungsi : 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga 

Ahli  Madya ( DIII ) dan Sarjana ( S1 ) 

2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan 

teknologi.  

3. Menyelenggarakan   penelitian  pada  masyarakat  dalam  bidang pendidikan 

ilmu dan teknologi.  

4. Menyelenggarakan pembinaan Civitas Akademika dan hubungannya dengan 

lingkungannya. 

5. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administratif. 

6. Menyelenggarakan kerja sama atau afiliasi dengan lembaga-lembaga 

Pemerintah atau swasta, baik pada tingkat Regional, Nasional maupun 

Internasional dalam bidang yang disebut pada 1,2, 3, 4 dan 5. 

Arti Lambang 

1. Lambang STMIK Sinar Nusantara terdiri dari segi lima dengan warna dasar 

kuning gading yang bertuliskan SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN 

INFORMATIKA DAN KOMPUTER SINAR NUSANTARA SURAKARTA dan di 

dalamnya terbentuk susunan huruf S dan N yang merupakan singkatan dari 

Sinar Nusantara dengan warna putih yang dibatasi oleh lingkaran dengan 

warna dasar biru muda. 

2. Segi lima melambangkan Pancasila, yang menggambarkan bahwa dalam 

setiap gerak dan langkah STMIK Sinar Nusantara akan selalu berlandaskan 

Pancasila. 
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3. Lingkaran adalah suatu gambaran dari kerukunan maupun suatu kebulatan 

tekad dan dinamika. Bahwa dengan modal kerukunan dan kebulatan tekad 

dari para pengelola, maka STMIK Sinar Nusantara akan selalu siap bergerak 

ke depan membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

4. Tiga warna yang ada menggambarkan STMIK Sinar Nusantara selalu siap 

mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Warna Lambang 

1. Kuning gading adalah warna ilmu pengetahuan, yang diartikan bahwa STMIK 

Sinar Nusantara akan selalu siap memancarkan ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya ke tengah-tengah masyarakat. 

2. Warna putih menggambarkan kesucian maupun kebersihan hati, bahwa hanya 

dengan kesucian dan kebersihan hati maka STMIK Sinar Nusantara akan 

selalu siap membantu pemerintah mencerdaskan bangsa. 

3. Warna biru adalah warna cinta kasih Tuhan kepada umatNya. Hal ini bisa 

diartikan bahwa STMIK Sinar Nusantara akan selalu memohon perlindungan 

maupun pengayoman dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Visi,  Misi & Tujuan  

Visi  STMIK Sinar Nusantara 

Mewujudkan STMIK  Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga 

pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan akademik, 

pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang unggul ditingkat nasional 

dan senantiasa mengikuti perubahan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan 

yang berkepribadian ,berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan. 

Misi  STMIK Sinar Nusantara 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik 

di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, 

jujur, berbudi pekerti yang luhur. 

2. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan manajemen dan informatika  

sesuai  perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan dunia industri. 
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3. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan 

bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan 

membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang manajemen dan 

informatika agar mampu  memenuhi kebutuhan di pasar kerja  

4. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum 

yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang 

unggul di bidangnya 

5. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-

hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat. 

6. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan 

dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia 

industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan 

dunia industri. 

Tujuan  Pendidikan STMIK Sinar Nusantara 

1. Menunjang tercapainya sasaran Pembangunan Nasional melalui Pendidikan 

khususnya dalam bidang Informatika dan Komputer. 

2. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi sebagai 

sarjana. 

3. Mampu meningkatkan daya penalaran, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

4. Berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar 

terhadap masa depan bangsa dan negara 

5. Menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan teknologi 

yang dimilikinya sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya dalam kegiatan 

pembangunan. 

6. Menguasai dasar-dasar ilmiah serta pengetahuan dan metodologi sehingga 

mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan meneruskan cara 

penyelesaian metode yang ada di dalam kawasan keahlian. 

7. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan 

bertindak sebagai ilmuwan. 
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Sasaran Pendidikan STMIK Sinar Nusantara 

1. Menghasilkan lulusan yang profesional, ahli dan terampil serta berjiwa 

Pancasila dan UUD 1945. 

2. Menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab dan tanggap terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Menghasilkan lulusan yang dapat dan siap untuk bekerja dalam bidang 

Informatika dan Komputer. 

4. Menghasilkan lulusan yang dapat dan siap untuk melanjutkan pendidikan ke 

tingkat yang lebih tinggi ( S1 untuk Diploma III dan S2 untuk Strata 1 ). 

Program Studi 

STMIK Sinar Nusantara memiliki 5 (lima) Program Studi yaitu : 

1. Manajemen Informatika program pendidikan Diploma III 

2. Komputerisasi Akuntansi program pendidikan Diploma III 

3. Teknik Informatika program pendidikan Diploma III 

4. Sistem Informasi program sarjana 

5. Teknik Informatika program sarjana 

 

Program Sarjana adalah program pendidikan akademi yang mendasari 

lulusannya dengan pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan atau lebih 

menekankan pada landasan teori ilmu pengetahuan. 

Sedangkan program pendidikan Diploma III adalah program pendidikan 

profesional yang mendasari lulusannya dengan kemampuan dan ketrampilan kerja 

atau lebih menekankan pada aplikasi ( penerapan ) ilmu pengetahuan.  

Program Sarjana ataupun program pendidikan Diploma merupakan program 

yang dipersiapkan bagi peserta didik untuk menjadi lulusan yang berbekal 

seperangkat kemampuan yang diperlukan untuk mengawali fungsi pada 

lingkungan kerja, tanpa harus melalui masa yang terlalu lama. 
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Sifat  Khas  Pendidikan 

 

Sifat khas untuk Program Sarjana 

Perbandingan mata kuliah 

1. Komputer  = 60 %  2.    Teori   = 60 %  

 Non Komputer   = 40 %   Tutorial  = 40 %  

 

Sifat khas untuk Program Pendidikan Diploma III   

Perbandingan mata kuliah 

1.  Komputer  = 70 %  2. Teori   =  40 % 

 Non Komputer    = 30 %   Tutorial =  60 % 
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Struktur Organisasi STMIK Sinar Nusantara Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta 

Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom. 

Pembantu Ketua Bidang Akademik 

Wawan Laksito Yuly Saptomo, S.Si., M.Kom. 

Pembantu Ketua Keuangan dan Kepegawaian 

Dra. Andriani Kusumaningrum, S.Si., M.Kom. 

Pembantu Ketua Kemahasiswaan 

Dr. Ir. Muhammad Hasbi, M.Kom. 

Sekretaris Institusi 

Sri Siswanti, S.Kom., M.Kom. 

Jurusan Teknik Informatika 

Ketua Jurusan 

Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom. 

Sekretaris Jurusan 

Yustina Retno Wahyu Utami, S.T., M.Cs. 

Ketua Jurusan Sistem Informasi 

Bebas Widada, S.Si., M.Kom. 
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Sekretaris Jurusan Sistem Informasi 

Setiyowati, S.Kom., M.Kom. 

Ketua Program Studi Manajemen Informatika – DIII 

Sri Harjanto, S.Kom., M.Kom. 

Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi – DIII 

Tri Irawati, S.E., M.Si. 

Ketua Program Studi Teknik Informatika – DIII 

Dwi Remawati, S.Kom., M.Kom. 

Ketua Program Studi Sistem Informasi – S1 

Paulus Harsadi, S.Kom., M.Kom. 

Ketua Program Studi Teknik Informatika – S1 

Iwan Ady Prabowo, S.Kom., M.Kom. 

Biro Administrasi Umum (BAU): 

Kepala BAU : Erna Kusumawati, S.E., S.Kom. 

Staff  : Endah Juliastuti, S.P. 

  Rinitri Wahyudati 

Bido Administrasi Akademik (BAAK): 

Kepala BAAK : Agus Ristanto, A.Md. Kom. 

Staff  : Wahyu Catur Hastuti, S.Kom. 

  Galuh Anwita K, S.Kom. 

Keuangan  : 

Staff   : Lusiana Tungga Dewi, S.Kom. 

  Sri Rahmawati, S.Kom. 

Perpustakaan : 

Pustakawan : Novi Budi Purwanti, S.Kom. 

Laboratorium : 

Staff  : Mukhammad Afwani 

  Ayub Burhanuddin Abror 
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STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi 

1. Visi 

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi 

lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan  teknologi 

informasi dan komunikasi  yang unggul di tingkat Nasional   dan senantiasa 

mengikuti perubahan ICT dalam  upaya menghasilkan  lulusan yang 

berkepribadian,  berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan. 

2. Misi   

Misi Umum 

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang ICT yang handal dan 

memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa 

dengan Indonesia 

Misi Khusus 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang 

baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan 

bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur   

b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan 

komunikasi sesuai  perkembangan teknologi yang ada dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri  

c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan 

bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan 

membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan 

komunikasi agar mampu  memenuhi kebutuhan di pasar kerja  

d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan 

kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan 

lulusan yang unggul di bidangnya  

e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 

hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di 

masyarakat.  
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f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan 

keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan 

kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu 

lulusan dengan kebutuhan dunia industri. 

B. Daftar Istilah 

1. Student Centered Learning (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada 

mahasiswa, aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan 

pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan 

mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan;  

2. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran :  

a. Ranah kognitif (learning to know) : kemampuan yang berkenaan 

dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran,  

b. Ranah afektif (learning to be) : kemampuan yang mengutamakan 

perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan 

penalaran,  

c. Ranah psikomotorik (learning to do): kemampuan yang 

mengutamakan keterampilan jasmani,  

d. Ranah kooperatif (learning to live together): kemampuan untuk 

bekerjasama.  

3. Stakeholder (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, 

masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi.  

4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 

pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.  

5. Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi 

pengalaman kerja. 

6. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan 

dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
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7. Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang 

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen 

untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 

8. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah 

dinyatakan diterima. 

9. Efektif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran 

dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam 

kurun waktu yang optimum untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 

10. Holistik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran 

yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas 

dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional 

untuk meraih capaian pembelajaran. 

11. Integratif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran 

yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara 

keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin 

dan multidisiplin. 

12. Indeks prestasi (IP), adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang 

akademik/pendidikan 

13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi 

atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan 

semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif. 

14. Kolaboratif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran 

secara bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk 

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk 

meraih capaian pembelajaran. 

15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 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. 

16. Kontekstual dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan 

menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian 

pembelajaran lulusan. 
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17. Mahasiswa STMIK Sinar Nusantara adalah peserta didik yang terdaftar dan 

belajar di STMIK Sinar Nusantara. 

18. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran 

untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semseter 

yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, 

nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan 

pada mata kuliah;. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan 

kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode 

pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada 

tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang 

diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa 

selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar 

referensi yang digunakan 

19. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang 

di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses 

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya 

pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 

kurikuler di suatu Prodi. 

20. Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

21. Saintifik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran 

yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan 

akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu 

pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan 

untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 

22. Tematik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran 

yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Prodi dan dikaitkan dengan 

permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian 

pembelajaran lulusan. 

23. Satuan Kredit Semester – SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang 

di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses 

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya 
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pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 

kurikuler di suatu Prodi. 

C. Rasionalisasi 

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada 

program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses 

pembelajaran merupakan kriteria minimal proses interaksi antara mahasiswa 

dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga 

terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan 

pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran. Standar Proses 

Pembelajaran bertujuan menjamin mutu seluruh proses pembelajaran dalam 

lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan 

meningkatkan kemampuan hingga terwujudnya capaian pembelajaran yang 

meliputi aspek: sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan khusus sesuai 

dengan KKNI level 6. 

Proses pembelajaran mencakup :  

a. Karakteristik proses pembelajaran;  

b. Perencanaan proses pembelajaran;  

c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan  

d. Beban belajar mahasiswa  

Untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan 

yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu dalam proses 

pembelajaran perlu untuk diperhatikan. Mengingat bahwa pembelajaran ini 

merupakan faktor kunci yang paling esensial dalam proses pendidikan, maka 

sistem pembelajaran harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Guna peningkatan kualitas dan kemajuan,  diperlukan komitmen dari para 

pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya 

tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari 

segenap civitas akademika, karena keberhasilan suatu sistem dipengaruhi juga 

oleh aspek Input dan Proses di dalamnya. Dalam pemenuhan Standar Nasional 

Pendidikan (SNP), Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 



 

18 

 

(STMIK) Sinar Nusantara telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait 

SNP, diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Proses Pembelajaran. Di dalam 

dokumen standar proses pembelajaran yang mencakup:  

1) Standar Karakteristik  Proses Pembelajaran; 

2) Standar Perencanaan Proses Pembelajaran;  

2) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran; 

3) Standar Pengawasan Proses Pembelajaran. 

 

D. Isi Standar 

No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

1 STMIK SINAR 

NUSANTARA mempunyai 

kebijakan penggunaan IT 

dalam pembelajaran 

STMIK SINAR NUSANTARA mempunyai 

kebijakan tentang pembelajaran yang 

mengakomodasi model pembelajaran 

berbasisi teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) yang di acu oleh seluruh 

program studi serta diimplementasikan 

secara konsisiten 

2 STMIK SINAR 

NUSANTARA mampu 

menjamin perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring 

dan evaluasi proses 

pembelajaran sesuai 

dengan standar 

penyelenggaraan 

pendidikan nasional 

1. Prodi mempunyai perencanaan 

pembelajaran untuk semua mata kuliah 

dalam kurikulumnya yang disusun dalam 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 

2. Prodi melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan perencanaan pembelajaran yang 

tertuang dalam RPS 

3. Prodi melaksanakan monitoring 

pembelajaran secara rutin dan 

berkesinambungan 

4. Prodi melaksanakan evaluasi terhadap 

pelaksanakaan pembelajaran untuk 

memenuhi Capaian Pembelajaran Mata 

Kuliah 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

3 Prodi melaksanakan 

pembelajaran dengan 

karakteristik proses 

pembelajaran sesuai 

dengan standar nasional 

Karakteristik proses pembelajaran yang 

dilaksanakan terdiri atas sifat: 

1. Interaktif, 

2. Holistik, 

3. Integratif, 

4. Saintifik, 

5. Kontekstual, 

6. Tematik, 

7. Efektif, 

8. Kolaboratif, dan 

9. Berpusat pada mahasiswa 

4 Prodi mempunyai rencana 

pembelajaran untuk 

seluruh mata kuliah dalam 

kurikulum 

Seluruh Mata kuliah dalam kurikulum 

dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) 

5 RPS mata kuliah memuat 

unsur sesuai dengan 

standar nasional 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

matakuliah minimal memuat: 

1. Nama program studi, Nama dan kode 

mata kuliah, letak semester, bobot sks, 

nama dosen pengampu; 

2. Capaian pembelajaran lulusan yang 

dibebankan pada mata kuliah; 

3. Kemampuan akhir yang direncanakan 

pada tiap tahap pembelajaran untuk 

memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan; 

4. Bahan kajian yang terkait dengan 

kemampuan yang akan dicapai; 

5. Metode pembelajaran; 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

6. Waktu yang disediakan untuk mencapai 

kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran; 

7. Pengalaman belajar mahasiswa yang 

diwujudkan dalam deskripsi tugas yang 

harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 

satu semester; 

8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 

dan 

9. Daftar referensi yang digunakan. 

6 Prodi harus mempunyai 

rencana tugas sebagai 

pengalaman belajar 

mahasiswa 

Rencana Tugas (RT) Mahasiswa 

diwujudkan dalam deskripsi tugas yang 

harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 

satu semester. RT MK minimal memuat: 

1. Nama dan Kode MK, semester, bobot 

sks, nama dosen pengampu 

2. Sub CP MK 

3. Bentuk tugas 

4. Luaran Tugas 

5. Deskripsi tugas 

6. Jadwal pelaksanaan tugas 

7. Indikator, kriteria dan bobot penilaian 

tugas 

8. Daftar rujukan yang digunakan untuk 

penyelesaian tugas 

7 Prodi melakukan 

peninjauan secara berkala 

terhadap RPS seluruh 

mata kuliah 

Peninjauan Rencana Pembelajaran 

Semester mencakup beberapa aspek: 

1. Ditinjau secara berkala sebelum 

semester berjalan 

2. Disesuaikan dengan ilmu pengetahuan, 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

teknologi dan seni (IPTEKS) dan 

kebutuhan masyarakat 

3. Disusun oleh tim dosen pengampu 

4. Tim dosen pengampu memiliki keahlian 

yang relevan atau dalam bidang ilmu 

yang sama dengan MK yang diampu 

8 Kurikulum Prodi 

mempunyai kesesuaian 

antara mata kuliah dan 

urutannya dengan CPL 

yang telah dirumuskan 

pada  kompetensi Lulusan 

Mata kuliah dan urutannya mempunyai ciri 

berikut ini: 

1. Keterkaitan kompetensi/ capaian 

pembelajaran dengan bahan kajian 

2. Kesesuaian bahan kajian dengan mata 

kuliah 

3. Kesesuaian urutan Mata Kuliah dengan 

peningkatan kemampuan / capaian 

pembelajaran 

9 Prodi mengunggah RPS 

semua MK yang memuat 

referensi yang relevan dan 

mutakhir dalam sistem 

pembelajaran berbasis 

web 

1. RPS MK menggunakan referensi yang 

relevan dan mutakhir telah diunggah 

dalam sistem pembelajaran berbasis 

web. 

2. Referensi ditandai oleh maksimum 5 

tahun keterbaruan penerbitan. 

10 Dosen menjalankan proses 

pembelajaran secara 

efektif untuk mencapai 

CPL 

1. Dosen menjalankan proses pembelajaran 

secara efektif sesuai dengan karakteristik 

mata kuliah untuk mencapai kemampuan 

tertentu yang ditetapkan dalam rangkaian 

pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. 

2. Dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran harus mengacu pada 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

3. Proses pembelajaran melalui kegiatan 

kurikuler wajib dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur melalui 

berbagai mata kuliah dan dengan beban 

belajar yang terukur. 

4. Proses pembelajaran melalui kegiatan 

kurikuler wajib menggunakan metode 

pembelajaran yang efektif sesuai dengan 

karakteristik mata kuliah untuk mencapai 

kemampuan tertentu yang ditetapkan 

dalam matakuliah dalam rangkaian 

pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. 

5. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk 

pelaksanaan pembelajaran mata kuliah 

meliputi: diskusi kelompok, simulasi, 

studi kasus, pembelajaran kolaboratif, 

pembelajaran kooperatif, pembelajaran 

berbasis proyek, pembelajaran berbasis 

masalah, atau metode pembelajaran lain, 

yang dapat secara efektif memfasilitasi 

pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. 

6. Setiap mata kuliah dapat menggunakan 

satu atau gabungan dari beberapa 

metode pembelajaran pada point 5 dan 

diwadahi dalam suatu bentuk 

pembelajaran. 

11 Kurikulum Prodi harus 

memuat MK dengan 

bentuk pembelajaran 

berupa penelitian, 

1. Kurikulum Prodi memuat MK dengan 

bentuk: Penelitian, dan Perancangan 

atau pengembangan 

2. Penilaian terhadap MK harus 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

perancangan atau 

pengembangan dan 

dibimbing oleh dosen 

dalam rangka 

pengembangan sikap, 

pengetahuan, dan 

ketrampilan 

mengandung unsur penilaian terhadap: 

a. sikap, 

b. pengetahuan, 

c. ketrampilan, 

d. pengalaman otentik, 

e. peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, dan daya saing bangsa. 

12 Kurikulum harus memuat 

MK dengan bentuk 

pembelajaran pengabdian 

kepada masyarakat 

1. Kurikulum Prodi memuat MK dengan 

bentuk pembelajaran Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

2. MK harus dibimbing oleh dosen 

3. MK dilaksanakan dalam rangka 

memanfaatkan IPTEKS untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

13 Prodi melaksanakan 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan proses 

pembelajaran 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

proses pembelajaran mencakup beberapa 

aspek : 

1. Mekanisme monitoring dosen, 

mahasiswa dan materi kuliah 

2. Pelaksanaan monitoring secara 

konsisten dan berkelanjutan 

3. Evaluasi hasil monitoring untuk 

merencanakan tindakan perbaikan 

4. Tindak lanjut evaluasi yang menunjukkan 

perbaikan proses pembelajaran 

5. Tingkat capaian pembelajaran dari waktu 

ke waktu 

14 Prodi melaksanakan 

pembimbingan akademik 

Pembimbingan akademik untuk 

meningkatkan prestasi mahasiswa 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

untuk meningkatkan 

prestasi mahasiswa 

mencakup beberapa aspek : 

1. Prodi mempunyai pedoman 

pembimbingan akademik yang 

komprehensif 

2. Prodi melaksanakan monitoring 

pembimbingan akademik 

3. Prodi mengevaluasi efektifitas 

pembimbingan akademik 

4. Prodi melakukan tindak lanjut hasil 

evaluasi pembimbingan akademik yang 

menunjukkan bukti perbaikan prestasi 

akademik mahasiswa dari waktu ke 

Waktu 

15 Prodi melaksanakan 

pembimbingan tugas 

akhir/skripsi mahasiswa 

secara efektif 

Prodi mempunyai pedoman pelaksanaan 

Tugas Akhir/Skripsi, yang mencakup: 

persiapan, pelaksanaan dan evaluasi 

secara administrasi dan akademis untuk 

mendukung tercapainya CP Lulusan. 

1. Pelaksanaan TA/Skripsi dimulai dengan 

Proposal TA/Skripsi yang telah disetujui 

oleh pembimbing. 

2. Pelaksanaan TA/Skripsi mendukung 

kepada kemampuan mencapai 

Kompetensi Lulusan. 

3. TA/Skripsi harus diujikan dihadapan 

penguji dan pembimbing  

4. Laporan TA/Skripsi menunjukkan 

kemampuan penulisan dalam hal: 

penentuan masalah, metode 

pelaksanaan TA/Skripsi, pembahasan 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

hasil dari metode, kesimpulan, dan 

didukung oleh referensi yang memadai. 

5. Prodi menentukan jumlah mahasiswa 

bimbingan oleh setiap dosen  

6. Prodi melakukan monitoring proses 

pembimbingan tugas akhir/skripsi 

7. Prodi melakukan evaluasi pembimbingan 

tugas akhir/skripsi 

8. Prodi melakukan tindak lanjut evaluasi  

pembimbingan tugas akhir/skripsi yang 

menunjukkan perbaikan kualitas dan 

semakin pendeknya waktu penyelesaian 

tugas akhir/skripsi 

16 Prodi menjamin kualitas 

akademik dosen 

pembimbing tugas 

akhir/skripsi 

Prodi melaksanakan TA/skripsi dengan 

dosen pembimbing yang memenuhi 

kualifikasi berikut: 

1. Dosen pembimbing harus berpendidikan 

minimal S2 dan sesuai dengan bidang 

keahliannya 

2. Pembimbing mempunyai road map 

penelitian yang dapat digunakan sebagai 

topik TA/skripsi mahasiswa 

17 Prodi harus menjamin 

terlaksananya proses 

pembelajaran dalam 

bentuk Kerja Praktek / MK 

lain dengan kemampuan 

yang setara melalui 

perencanaan, 

Pelaksanaan,  monitoring 

Prodi mempunyai pedoman dalam 

pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk 

kerja praktek/ MK dengan kemampuan 

yang setara KP yang mencakup: persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi secara 

administrasi dan akademis yang 

mendukung 

tercapainya CP Lulusan. Tersedia: 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

dan evaluasi secara 

administrasi maupun 

akademik untuk 

mendukung tercapainya 

Kompetensi Lulusan 

1. Pedoman penyusunan proposal 

pelaksanaan Kerja Praktek / nama MK 

lain yang setara 

2. Pedoman penyusunan laporan 

pelaksanaan Kerja Praktek / nama MK 

lain yang setara 

3. Pedoman cara penilaian pelaksanaan 

Kerja Praktek / nama MK lain yang setara 

4. Pedoman evaluasi pelaksanaan Kerja 

Praktek / nama MK lain yang setara 

5. Pedoman monitoring pelaksanaan Kerja 

Praktek / nama MK lain yang setara 

18 Prodi mampu menjamin 

beban belajar mahasiswa 

terukur dan sesuai dengan 

standar proses 

penyelenggaraan  

pendidikan nasional 

Pernyataan tersebut adalah: 

1. Lama waktu pembelajaran efektif paling 

sedikit 16 (enam belas) minggu, 

termasuk ujian tengah semester dan 

ujian akhir semester. 

2. Masa dan beban belajar: paling lama 7 

(tujuh) tahun akademik untuk program 

sarjana, dengan beban belajar 

mahasiswa paling sedikit 144 (seratus 

empat puluh empat) sks; 

3. Masa dan beban belajar: paling lama 5 

(lima) tahun akademik untuk program 

Diploma III dengan beban belajar 

mahasiswa paling sedikit 108 (seratus 

delapan) sks; 

4. Beban belajar mahasiswa program 

sarjana tiap semester bergantung pada 

Indeks Prestasi Semester (IPS) semester 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

sebelumnya, kecuali pada tahap 

persiapan dengan beban normal 18 sd 

22 SKS.  

5. Beban belajar dinyatakan sebagai 

berikut: 

3.00 ≤ IPS = maksimal  24 

SKS  

2.50 IPS < 3.00  = maksimal  22 

SKS  

2.00  IPS < 2.5  = maksimal  20 

SKS  

IPS  <2.00 = maksimal  18 

SKS 

 

19 Prodi menjamin lama 

waktu pembelajaran sesuai 

dengan standar waktu 

penyelenggaraan 

pembelajaran secara 

nasional  

Prodi menentukan alokasi waktu 1 (satu) 

sks pada proses pembelajaran berupa 

kuliah, responsi, atau tutorial sesuai SN-

Dikti dan realisasi dalam  pembelajaran 

yang tertuang dalam jadwal perkuliahan 

sesuai dengan standar nasional, yaitu: 

1. Lama waktu perkuliahan tiap 1 (satu) sks 

adalah 50 menit tatap muka ditambah 

dengan 60 menit tutorial/pembelajaran 

terstuktur / penugasan terstruktur 

ditambah 60 menit belajar mandiri per 

minggu per semester. 

2. Lama waktu proses pembelajaran tiap 1 

(satu) sks berupa praktikum, praktik 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

studio, praktik bengkel, praktik lapangan, 

penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau proses 

pembelajaran lain yang sejenis, 170 

(seratus tujuh puluh) menit per minggu 

per semester. 

20 Sekolah Tinggi harus 

mendukung penyusunan 

implementasi monitoring 

dan evaluasi (monev) dan 

pengembangan kurikulum 

Prodi 

Ada bukti dukungan unit pengelola yaitu 

Sekolah Tinggi dalam penyusunan 

implementasi monev dan pengembangan 

kurikulum program studi.  Bentuk dukungan 

mencakup 

beberapa aspek, yaitu: 

1. Kebijakan 

2. Pendanaan 

3. Penyediaan fasilitas 

4. Pengorganisasian kegiatan 

5. SDM dalam implementasi monev dan 

pengembangan kurikulum 

21 Prodi harus melakukan 

peninjauan kurikulum dan 

seluruh kelengkapan 

/perangkat kurikulum 

secara berkala 

Peninjauan Kurikulum dan seluruh 

kelengkapan/perangkat nya harus ditinjau 

ulang mencakup beberapa aspek : 

1. Dengan mengacu pada Standar 

Operating Prosedur (SOP) yang 

ditetapkan oleh perguruan tinggi 

2. Ditinjau minimal 5 tahun 

3. Melibatkan pihak-pihak terkait (dengan 

memperhatikan relevansi sosial dan 

relevansi epistemologis) 

4. Menyesuaikan dengan perkembangan 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

IPTEKS dan kebutuhan pemangku 

kepentingan (stakeholders) 

5. Direview oleh lembaga/tim yang relevan 

6. Kurikulum disahkan oleh pimpinan 

perguruan tinggi 

22 Prodi harus melakukan 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan proses 

pembelajaran 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

proses pembelajaran mencakup beberapa 

aspek, yaitu: 

1. Mekanisme monitoring dosen, 

mahasiswa dan materi kuliah 

2. Pelaksanaan monitoring secara 

konsisten dan berkelanjutan 

3. Evaluasi hasil monitoring untuk 

merencanakan tindakan perbaikan 

4. Tindak lanjut evaluasi yang menunjukkan 

perbaikan 

5. Tingkat capaian pembelajaran dari waktu 

ke waktu 

23 Prodi harus menciptakan 

suasana akademik secara 

efektif 

Prodi menciptakan suasana akademik yang 

efektif, dalam bentuk: 

1. Keberadaan kebijakan tertulis tentang 

suasana akademik yaitu: otonomi 

keilmuan, kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik, dan 

kemitraan dosen-mahasiswa yang 

diimplementasikan secara konsisten. 

2. Ketersediaan dan kelengkapan jenis 

prasarana, sarana, serta dana yang 

memungkinkan terciptanya interaksi 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

akademik antara sivitas akademika 

3. Interaksi akademik berupa program dan 

kegiatan akademik, selain perkuliahan 

dan tugas tugas khusus untuk 

menciptakan suasana akademik berupa 

seminar, simposium, lokakarya, bedah 

buku, dll 

4. Interaksi akademik antara dosen-

mahasiswa 

5. Monitoring dan evaluasi upaya 

penciptaan suasana akademik di 

program studi oleh unit pengelola 

6. Tindak lanjut hasil monitoring dan 

evaluasi upaya penciptaan suasana 

akademik 

E. Strategi Pencapaian Standar 

1. STMIK SINAR NUSANTARA melakukan pelatihan bagi dosen untuk 

meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran 

2. STMIK SINAR NUSANTARA mempunyai dokumen panduan pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran 

3. STMIK SINAR NUSANTARA mempunyai dokumen panduan dalam 

penyusunan RPS 

4. STMIK SINAR NUSANTARA mempunyai dokumen panduan dalam 

pelaksanaan monitoring  dan evaluasi ketercapaian CP MK 

5. STMIK SINAR NUSANTARA mempunyai dokumen panduan dalam 

pelaporan CP MK 

6. STMIK SINAR NUSANTARA mempunyai dokumen tidak lanjut terhadap 

hasil capaian CP MK 

7. Prodi mensosialisasikan dokumen panduan penyusunan RPS 

8. Prodi menentukan jadwal untuk evaluasi pembelajaran dan penyusunan 

RPS 
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9. Prodi mempunyai panduan dalam persyaratan kehadiran mahasiswa baik 

program Sarjana maupun Diploma 

10. Prodi mempunyai dokumen panduan monitoring pelaksanaan Tugas 

Akhir/Skripsi 

11. Prodi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progres 

Tugas Akhir/Skripsi 

12. Prodi mempunyai dokumen panduan untuk pelaksanaan monitoring 

pelaksanaan pembimbingan 

13. Prodi mempunyai media untuk mengumumkan panduan dalam 

pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi yang mudah diakses oleh mahasiswa 

14. Prodi mempunyai panduan penulisan Tugas Akhir/Skripsi dengan mengacu 

pada panduan penulisan Tugas Akhir/Skripsi STMIK SINAR NUSANTARA 

15. Prodi mempunyai dokumen panduan untuk rekaman pelaksanaan Tugas 

Akhir/Skripsi yang memuat waktu, nama mahasiswa, NIM, judul, 

pembimbing I dan atau Pembimbing II yang terkait dengan proposal Tugas 

Akhir/Skripsi dan draft laporan Tugas Akhir/Skripsi 

16. Prodi mempunyai panduan dalam mengisi formulir penilaian terhadap 

pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi 

F. Indikator Ketercapaian 

Indikator pencapaian standar mutu proses pembelajaran: 

1. RPS untuk seluruh mata kuliah sudah tersusun 

2. Prodi melaksanakan monitoring pelaksanaan perkuliahan 

3. Prodi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progres 

Tugas Akhir/Skripsi 

4. Prodi mempunyai dokumen monitoring pelaksanaan pembimbingan 

5. Prodi mempunyai media untuk mengumumkan panduan dalam 

pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi yang mudah diakses oleh mahasiswa 

6. Prodi mempunyai dokumen monitoring untuk setiap mahasiswa dalam 

pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi 

7. Prodi mempunyai dokumen rekaman tentang data yang berisi waktu, nama 

mhs, NIM, judul, pembimbing I dan atau Pembimbing II yang terkait dengan 

pengumpulan proposal Tugas Akhir/Skripsi dan draft laporan Tugas 

Akhir/Skripsi 
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8. Prodi mempunyai formulir tentang penilaian terhadap pelaksanaan Tugas 

Akhir/Skripsi 

9. RPS untuk seluruh mata kuliah tersedia pada 4 minggu sebelum jadwal 

perkuliahan 

10. Presensi kehadiran dosen di ruang pembelajaran minimal 75% dari 16 

minggu 

11. Presensi kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran 75% dari lama 

pelaksanaan pembelajaran 

12. Prodi mempunyai Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas 

Akhir/Skripsi, memuat : Nama, NIM mahasiswa, judul Tugas Akhir/Skripsi, 

nama pembimbing, lama pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi dalam satuan 

bulan, persentasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Tugas Akhir/Skripsi, 

nama dan tanda tangan pembimbing, nama dan tanda tangan penguji, serta 

waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 

13. Prodi mempunyai Dokumen pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi, 

memuat: Nama, NIM mahasiswa, judul Tugas Akhir/Skripsi, nama 

pembimbing, lama pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi dalam satuan bulan, 

penilaian Tugas Akhir/Skripsi, nama dan tanda tangan pembimbing, nama 

dan tanda tangan penguji, serta waktu pelaksanaan ujian Tugas 

Akhir/Skripsi. 

G. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar SPMI STMIK 

Sinar Nusantara 

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi  

2. Para Wakil Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi  

3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi  

4. Ketua Lembaga Penjaminan M utu 

5. Dosen dan tenaga kependidikan 

H. Dokumen Terkait 

1. SPMI dokumen standar kompetensi lulusan 

2. SPMI dokumen standar penilaian pembelajaran 

3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

4. Standar Isi (Kurikulum),  
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5. Standar Suasana Akademik,  

6. Standar Kompetensi Lulusan,  

7. Standar Prasarana dan Sarana 

8. SOP Persiapan Perkuliahan 

9. SOP Penyusunan dan Perubahan KRS 

10. SOP Pelaksanaan Perkuliahan 

I. Referensi 

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 

2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara 

6. Statuta STMIK Sinar Nusantara  

7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Nasional Pendidikan Tinggi.  

8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi (SPM-PT).  

9. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016, 

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Rasional 

Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis 

yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan 

dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran 

setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Tujuan dari Standar 

Penilaian ini adalah untuk menetapkan kriteria minimal tentang proses dan 

hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. Fungsi penilaian adalah untuk;memotivasi belajar  mahasiswa, 

menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian 

pembelajaran pada setiap mata kuliah, dan memperbaiki perencanaan dan 

pelaksanaan proses pembelajaran.  

Penilaian terdiri atas: 

1. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses 

pembelajaran 

2. Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah dan Capaian 

Pembelajaran Lulusan (CPL)Prodi 

Penilaian hasil belajar berfungsi untuk:  

1. Memotivasi mahasiswa  

2. Menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian 

pembelajaran pada setiap matakuliah;  

3. Untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran  

Daftar Istilah 

1. Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam 

proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, 

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih 

capaian pembelajaran lulusan. 

2. Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi 

pengalaman kerja. 
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3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan 

dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

4. Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang 

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen 

untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 

5. Indeks prestasi semester (IPS) merupakan hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan di tiap semester. 

6. Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan pada akhir program studi. 

7. Prinsip edukatif adalah prinsip pada penilaian yang memotivasi mahasiswa 

agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih 

capaian pembelajaran lulusan. 

8. Prinsip otentik adalah prinsip pada penilaian yang berorientasi pada proses 

belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan 

kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

9. Prinsip objektif adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada stándar 

yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh 

subjektivitas penilai dan yang dinilai. 

10. Prinsip akuntabel adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan 

dipahami oleh mahasiswa. 

11. Prinsip transparan adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

12. Rubrik adalah wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai kriteria 

penilaian yang bermanfaat membantu dosen untuk menentukan tingkat 

ketercapaian kinerja yang diharapkan. 

13. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang 

memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari 

lulusan pendidikan tinggi bergelar. 

14. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan.  
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15. Standar penilaian pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang 

berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil 

belajar peserta didik (mahasiswa)  

16. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar perserta didik (mahasiswa).  

17. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat 

dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen 

terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.  

18. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STMIK Sinar 

Nusantara.  

19. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana 

baban studi mahasiswa, beban dosen, dan beban penyelenggaraan 

program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit. 

20. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 20 

minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan mandirinya 

termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.  

21. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran 

waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per 

semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk 

pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha 

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.  

22. IPK (Indek Prestasi Komulatif) atau rata – rata angka prestasi yang 

diperoleh di bandingkan dengan jumlah sks yang telah diperoleh.  

23. Konsentrasi adalah unit pelaksana akademik di STMIK Sinar Nusantara 

yang melaksanakan pendidikan akademik dalam sebagaian atau satu 

cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau seni tertentu. Konsentrasi 

dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi.  

24. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman 

penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau professional yang 

diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar 

mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap 

sesuai dengan sasaran kurikulum.  
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Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran STMIK Sinar Nusantara 

No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

1 STMIK Sinar Nusantara harus 

mempunyai pedoman dan 

instrumen sistem penilaian 

capaian pembelajaran 

mencakup: prinsip penilaian, 

teknik dan instrumen penilaian, 

mekanisme dan prosedur 

penilaian, pelaksanaan 

penilaian, pelaporan penilaian, 

sistem pengelolaan data, dan 

mensosialisasikannya kepada 

Dosen 

STMIK Sinar Nusnatara: 

1. Memiliki pedoman penilaian 

capaian pembelajaran dan mata 

kuliah yang komprenhensif 

dengan instrumen yang handal 

dan dikelola dengan teknologi 

informasi 

2. Melakukan sosialisasi pedoman 

penilaian CP kepada seluruh 

dosen 

2 STMIK SINAR NUSANTARA 

harus melaksanakan metode 

penilaian terhadap seleksi 

mahasiswa baru dalam berbagai 

jalur penerimaan dan melakukan 

pemetaan atas kemampuan 

awal. 

1. STMIK Sinar Nusantara 

mempunyai panduan operasional 

baku dalam pelaksanaan seleksi 

mahasiswa baru.   

2. STMIK Sinar Nusantara 

mempunyai panduan dalam 

penentuan Uang Kuliah.  

3. Prodi melaksanakan pemetaan 

kemampuan mahasiswa baru 

3 Dosen atau tim dosen harus 

melakukan penilaian 

pembelajaran dengan 

menggunakan prinsip penilaian 

sesuai standar nasional 

Terdapat 5 prinsip penilaian 

pembelajaran yang dilakukan secara 

terintegrasi: 

1. edukatif, 

2. otentik, 

3. objektif, 

4. akuntabel, dan 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

5. transparan 

4 Dosen atau tim dosen harus 

melakukan penilaian terhadap 

proses dan hasil pembelajaran 

dalam aspek sikap, penguasaan 

pengetahuan, dan ketrampilan 

1. Teknik penilaian pada aktifitas 

pembelajaran mahasiswa terdiri 

atas observasi, partisipasi, unjuk 

kerja, tes tertulis, tes lisan 

2. Instrumen penilaian terhadap 

proses pembelajaran dalam 

bentuk rubrik 

3. Instrumen penilaian hasil 

pembelajaran dalam bentuk 

portofolio atau karya desain 

4. Penilaian sikap dapat 

menggunakan teknik penilaian 

observasi. 

5. Penilaian penguasaan 

pengetahuan, keterampilan 

umum, dan keterampilan khusus 

dilakukan dengan memilih satu 

atau kombinasi dari berbagi 

teknik dan instrumen penilaian 

pada poin 1, 2 dan 3. 

6. Hasil akhir penilaian merupakan 

integrasi antara berbagai teknik 

dan instrumen penilaian yang 

digunakan 

 

5 Dosen atau tim dosen harus 

melakukan penilaian proses 

pembelajaran dengan 

mekanisme sesuai dengan 

standar nasional 

Mekanisme penilaian pembelajaran 

melalui: 

1. menyusun, menyampaikan, 

menyepakati tahap, teknik, 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

instrumen, 

1. kriteria, indikator, dan bobot 

penilaian antara penilai dan yang 

dinilai sesuai dengan rencana 

pembelajaran; 

2. melaksanakan proses penilaian 

sesuai dengan tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, indikator, dan 

bobot penilaian yang memuat 

prinsip penilaian 

3. memberikan umpan balik dan 

kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil penilaian 

kepada mahasiswa; dan 

4. Mendokumentasikan penilaian 

proses dan hasil belajar 

mahasiswa secara akuntabel dan 

transparan 

6 Dosen harus melaksanakan 

penilaian proses pembelajaran 

mahasiswa menggunakan 

berbagai metode 

Metode dalam penilaian proses 

pembelajaran menggunakan, 

1. Teacher-assessment 

2. Portofolio mahasiswa 

3. Peer-assessment 

4. Self-assessment 

7 Dosen harus mempunyai 

dokumen dalam mekanisme dan 

Prosedur Penilaian yang 

dinyatakan dalam bentuk 

rencana asesmen dan evaluasi 

(RAE) 

Rencana asesmen dan evaluasi, 

memuat unsur berikut ini: 

1. Nama MK, Kode MK, letak 

semester, dan bobot sks 

2. Waktu pelaksanaan asesmen 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

3. Sub CP MK yang dinilai (di 

ases) 

4. Bentuk asesmen 

5. Bobot asesmen 

6. Evaluasi terhadap asesmen 

8 Prodi harus melakukan penilaian 

(asesmen) terhadap proses dan 

hasil belajar mahasiswa dalam 

rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

Prodi mempunyai dokumen 

pemeriksaan kesesuaian alat ukur 

asesmen untuk 

semua MK dan diperiksa secara 

kontinyu. 

1. Pemeriksaan kesesuaian MK 

dengan CP MK dilakukan oleh 

Kaprodi 

2. Pemeriksaan dilakukan secara 

kontinyu, minimal pada 

asesmen untuk Ujian tengah 

(UTS) dan Ujian akhir 

semester (UAS) 

9 Prodi menjamin mutu soal dan 

mutu jawaban ujian yang 

mencerminkan hasil proses 

pembelajaran dan 

kesesuaiannya dengan RPS 

1. Memiliki SOP penyusunan soal 

yang disosialisasikan kepada 

dosen dan diimplementasikan 

secara konsisten 

2. Mengukur capian 

pembelajaran mata kuliah  

3. Soal sesuai dengan RPS  

4. Menggunakan teknik 

penyusunan soal yang inovatif 

untuk menjamin Pencapaian 

tujuan pembelajaran / CP mata 

kuliah 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

5. Soal mengandung konteks 

kekinian 

 Dosen melaporkan hasil 

penilaian dan diumumkan 

kepada mahasiswa setelah satu 

tahap pembelajaran sesuai 

dengan rencana pembelajaran 

1. Pelaporan dan pengumuman 

hasil penilaian proses 

pembelajaran setiap tahap 

pembelajaran, dilakukan 

maksimal 2 (dua) minggu setelah 

pelaksanaan asesmen 

2. Jumlah dan bentuk asesmen 

sesuai dengan RPS 

 Dosen harus melakukan 

penilaian kemampuan capaian 

pembelajaran MK sebagai 

kriteria dalam tingkatan 

kelulusan MK, yang dinyatakan 

dalam kategori angka dan huruf 

Penilaian kemampuan capaian 

pembelajaran MK dinyatakan dalam 

kategori angka dan huruf sebagai 

berikut: 

- Huruf Angka A   (85 -100 ),  

- Huruf Angka B+ (80 – <85),  

- Huruf Angka B   (75 – <80),  

- Huruf Angka C+ (70 – <75),  

- Huruf Angka C   (60 – <70),  

- Huruf Angka D+ (55 – <60),  

- Huruf Angka D   (50 – <55),  

- Huruf Angka E    (<50).  

 Prodi harus melaksanakan 

evaluasi hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan 

Evaluasi hasil penilaian CP: 

1. Dilakukan secara berkala 

2. Terdokumentasi secara baik 

3. Dilaporkan kepada unit terkait 

4. Ditindak lanjuti secara 

konsisten 

5. Berbasis teknologi informasi 

6. Evaluasi melibatkan 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

alumni/pengguna alumni 

 STMIK Sinar Nusantara harus 

mampu menjamin lulusan 

mengikuti standar nasional 

lulusan pendidikan tinggi dan 

kompetensi lulusan STMIK Sinar 

Nusantara 

STMIK Sinar Nusantara 

menghasilkan lulusan Sarjana dan 

Diploma dengan IPK, beban sks, 

lama studi, dan 

kemampuan bahasa asing, dengan 

pernyataan sebagai berikut: 

1. telah menyelesaikan semua 

beban studi minimal 144 sks, 

termasuk skripsi, dan ditempuh 

selama-lamanya 7 tahun 

akademik untuk program 

Sarjana. 

2. telah menyelesaikan semua 

beban studi minimal 108 sks, 

termasuk tugas akhir, dan 

ditempuh selama-lamanya 5 

tahun akademik untuk program 

Diploma III. 

3. mempunyai indeks prestasi 

kumulatif (IPK) sekurang-

kurangnya 2,75, nilai D 

minimal 10% dan tanpa nilai E. 

4. telah memenuhi persyaratan 

kemampuan berbahasa inggris 

sekurang-kurangnya nilai Toefl 

= 450 

5. telah lulus sertifikasi 

kemampuan komputer minimal 

DAT (Desktop Aplication 
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No Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

Training) dengan nilai 

sekurang-kurangnya 60.    

 STMIK Sinar Nusnatara harus 

mampu menjamin lulusan 

dengan Capaian Pembelajaran 

Lulusan dinyatakan dengan 

peringkat capaian pembelajaran 

1. Kelulusan mahasiswa dari 

program Sarjana dinyatakan 

dengan predikat memuaskan, 

sangat memuaskan atau dengan 

pujian, dengan kriteria IPK 

sebagai berikut: 

Peringkat Capaian Pembelajaran 

Berdasarkan IPK  

- Dengan Pujian IPK > 3,50 Masa 

studi < 4 tahun  

- Sangat Memuaskan IPK > 3,50 

atau  3,01 < IPK < 3,50  Masa 

studi > 4 tahun  

- Memuaskan 2,76 < IPK<3,00 

2. Kelulusan mahasiswa dari 

program Diploma dinyatakan 

dengan predikat memuaskan, 

sangat memuaskan atau dengan 

pujian, dengan kriteria IPK 

sebagai berikut: 

Peringkat Capaian Pembelajaran 

Berdasarkan IPK  

- Dengan Pujian IPK > 3,50 Masa 

studi < 3 tahun  

- Sangat Memuaskan IPK > 3,50 

atau  3,01 < IPK < 3,50  Masa 

studi > 3 tahun  
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- Memuaskan 2,76 < IPK<3,00 

 STMIK Sinar Nusantara harus 

memberikan ijasah, gelar, dan 

surat keterangan pendamping 

ijasah bagi semua lulusan 

Semua lulusan program Sarjana / 

Diploma akan mendapatkan: 

1. Ijasah dan Transkrip Nilai 

2. Surat keterangan pendamping 

ijasah 

 Prodi harus melakukan tindak 

lanjut terhadap hasil evaluasi 

capaian pembelajaran lulusan  

1. Program studi melakukan jejak 

pendapat kepada stakeholder 

terhadap capaian dari CPL 

2. Prodi menindak lanjuti 

rekomendasi dari hasil evaluasi 

capaian pembelajaran lulusan 

 Prodi harus melakukan upaya 

untuk Perbaikan Sistem 

Pembelajaran  

Prodi melakukan perbaikan dan 

pemutakhiran sistem pembelajaran 

yang dilakukan selama 3 tahun 

terakhir mencakup beberapa aspek: 

1. Materi 

2. Metode pembelajaran 

3. Penggunaan teknologi 

pembelajaran 

4. Cara-cara evaluasi 

 Prodi harus menunjukkan hasil 

perbaikan sistem pembelajaran 

perbaikan terhadap prestasi 

akademik mahasiswa dan daya 

saing lulusan 

Hasil perbaikan sistem pembelajaran 

berupa perbaikan prestasi akademik 

mahasiswa dan daya saing lulusan: 

1. Prestasi mahasiswa di ukur dari 

IPK dan angka efisiensi edukasi. 
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2. Daya saing lulusan diukur dari 

rata-rata masa tunggu lulusan 

mendapatkan/ menciptakan 

pekerjaan pertama, rata-rata gaji 

pertama/pendapatan awal yang 

bekerja sesuai dengan bidang 

keahlian program studi 

 Tim Dosen atau Tim Penguji 

Skripsi atau Tugas Akhir harus 

melakukan penilaian kepada 

mahasiswa yang telah 

menyelesaikan dan diujikan 

sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan 

Penilaian capaian pembelajaran 

mahasiswa dalam menyusun tugas 

akhir dan skripsi meliputi:  

a. Penguasaan pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan serta 

pemanfaatannya dalam 

menyusun tugas akhir, dan 

skripsi;  

b. Kedalaman isi, penggunaan 

bahasa dan struktur penulisan 

tugas akhir dan  skripsi;  

c. Metode penelitian / 

penyusunan / penciptaan / 

perancangan ;  

d. Kreatifitas dan penyajian ;  

e. Kebenaran ilmiah dan 

orisinilitas;  

f. Partisipasi / kinerja 

mahasiswa;  

g. Penerapan norma akademik 
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yang berlaku;  

h. Kemampuan dalam 

mempertahankan tugas akhir, 

dan skripsi;  

 Perguruan tinggi dapat merinci 

huruf, angka dan kategori serta 

menetapkan tingkat ketercapaian 

capaian pembelajaran 

sebagaimana ditetapkan dalam 

RPS. 

 

Hasil penilaian capaian pembelajaran 

program studi terdiri atas:  

- Hasil penilaian capaian 

pembelajaran di setiap 

semester yang dinyatakan 

dengan Indek Prestasi 

Semester (IPS).  

- Hasil penilaian capaian 

pembelajaran pada akhir 

program studi yang dinyatakan 

dengan Indek Prestasi 

Komulatif (IPK);  

Hasil penilaian capaian 

pembelajaran program studi 

sebagaimana dimaksud adalah 

huruf a, b, c, d dan e, diperoleh 

dengan rumus:  

IPS / IPK =
∑ KN

∑ K
 

Keterangan: 

K= jumlah SKS matakuliah 

N= Nilai Masing-masing matakuliah 
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 Bentuk penilaian dan pelaporan 

capaian pembelajaran diatur oleh 

perguruan tinggi. 

Teknik penilaian meliputi:  

- Tes  

- Observasi  

- Penilaian diri, penilaian 

sejawat  

- Penilaian kinerja serta  

- Mempertimbangkan 

mahasiswa berkebutuhan 

khusus.  

Instrument penilaian meliputi tes 

dalam bentuk soal dan lembar 

penilaian kerja, dan non tes dalam 

bentuk lembar observasi, kuesioner 

dan checklist;  

Penilaian dapat diselenggarakan 

dalam bentuk : 

- Penilaian oleh dosen tunggal;  

- Penilaian oleh tim dosen;  

- Penilaian oleh dosen tunggal 

atau tim dosen dengan 

mengikutsertakan penilaian 

pemangku kepentingan dalam 

magang, ekskursi, praktek dan 

atau kegiatan sejenis.  
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Strategi Pencapaian Standar Mutu Penilaian Pembelajaran SPMI STMIK Sinar 

Nusantara 

1. STMIK SINAR NUSANTARA melakukan pelatihan bagi dosen untuk 

meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran  

2. STMIK SINAR NUSANTARA mempunyai dokumen panduan pelaksanaan 

penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

3. STMIK SINAR NUSANTARA melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen 

tentang prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan 

prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

4. Sekolah Tinggi melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian 

5. Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan 

hasil pembelajaran 

6. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik 

Sekolah Tinggi.  

7. Instrument penilaian meliputi tes dalam bentuk soal dan lembar penilaian 

kinerja dan non tes dalam lembar observasi, kuesioner dan checklist.  

8. Penilaian dapat diselenggarakan dalam bentuk :  

a. Penilaian oleh dosen tunggal ;  

b. Penilaian oleh tim dosen;  

c. Penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian 

mahasiswa, dan atau  

d. Penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian 

pemangku kepentingan dalam magang, kerja praktek dan atau kegiatan 

sejenis.  

9. Pelaporan hasil penilaian capaian pembelajaran mencakup pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. 

  

Indikator Capaian Standar Mutu SPMI STMIK Sinar Nusantara 

Indikator pencapaian standar mutu penilaian proses pembelajaran: 

1. STMIK SINAR NUSANTARA telah mempunyai pedoman dan instrumen 

sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik 



 

49 

 

dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan 

penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data, 

2. Program Studi telah melakukan sosialisasi tentang standar penilaian 

kepada dosen 

3. Prodi telah memetakan kemampuan awal mahasiswa baru 

4. Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk: matakuliah, magang, 

kerja praktek, dan tugas akhir/skripsi. 

5. Dosen telah menggunakan prinsip penilaian untuk melakukan asesmen 

dalam MK yang diampunya 

6. Hasil pembelajaran berupa pengembangan aspek: sikap, ketrampilan dan 

penguasaan pengetahuan menjadi unsur yang dinilai 

7. Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian 

8. Prodi melakukan pengawasan mutu soal ujian 

9. Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 

(dua) minggu setelah pelaksanaan ujian. 

10. Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui 

sistem online 

11. Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK 

secara berkala 

12. Lulusan mempunyai IPK dan kemampuan berbahasa inggris yang sesuai 

dengan minimal persyaratan tempat kerja / insitusi pendidikan lanjut 

13. Semua lulusan telah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijasah 

(SKPI) pada saat waktu wisuda. 

14. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama 

nya 

15. Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja. 

 

J. Pihak yang Terlibat 

1. Ketua STMIK Sinar Nusantara 

2. Pembantu Ketua 1 Bidang Pendidikan  

3. Pembantu Ketua 2 Bidang Kepegawaian& Keuangan  

4. Pembantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan.  

5. Ketua Program Studi  
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6. Ketua LPM  

7. Para Dosen dan Mahasiswa  

 

K. Dokumen Terkait 

1. Statuta, Renstra dan Renop STMIK Sinar Nusantara.  

2. Buku Pedoman Akademik STMIK Sinar Nusantara 

3. Manual Prosedur atau formulir kerja terkait dengan penilaian mahasiswa.  

4. SOP Persiapan Tengah/Akhir Semester 

5. SOP Pelaksanaan UTS dan UAS 

6. SOP Sistem Penilaian 

7. SOP Pembuatan dan Distribusi KHS 

8. SOP Penilaian Pembelajaran 

9. Formulir Rencana Pembelajaran Semester 

10. Formulir Rencana Asesmen dan Evaluasi 

11. Formulir Rencana Tugas 

12. Formulir Tindakan Koreksi 

L. Referensi 

1. PP. No 19 Tahun 2005 pasal 19 sampai 24 

2. UU no 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi 

3. UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

5. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

73 Tahun 2013 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan ke dua 

Standar Nasional Pendidikan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
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KERJA SAMA 
 

 
 ADOBE CERTIFIED ASSOCIATE  
Adobe systems merupakan perusahaan 
perangkat lunak yang bergerak dibidang 
grafis, animasi, dan video, serta 
pengembangan web. Adobe adalah 
perusahaan perangkat lunak terbesar di 
dunia. Adobe telah berkembang pesat dan 
produk-produknya telah banyak banyak 
dipergunakan oleh personal, instansi 
umum,maupun industri kreatif. UII 
bekerjasama dengan Adobe System 
membuka pelatihan Rich Media 
Communication yang menggunakan Adobe 
Flash, Visual Media Communication 

menggunakan Adobe Photoshop¸ dan juga Web Media Communication 
menggunakan Adobe Dreamweaver. Peserta yang telah menyelesaikan masa 
pelatihan berhak mengikuti sertifikasi internasional Adobe Certified.  
 
 

 
 MIKROTIK CERTIFIED 
NETWORK ASSOCIATE  
MikroTik Certified Network 
Associate 
(MTCNA)merupakan sebuah 

training yang difokuskan pada pengguna MikroTik tingkat dasar dan akan lebih 
banyak membahas tentang fungsi-fungsi dasar MikroTik, termasuk di dalamnya 
implementasi fungsi tersebut dalam jaringan yang sederhana. Pada hari terakhir, 
akan diadakan studi kasus dalam bentuk praktek yang akan memfungsikan hampir 
semua fitur-fitur yang telah diajarkan di hari sebelumnya.  
Adapun materi-materi yang diberikan meluputi: introduction to Mikrotik, instalasi 

dan pengeporasian Mikrotik (console dan Winbox), firewall dasar, bridge system, 

static routing, quality of service (simple), wireless concept, wireless interface 

(PTP & PTMP), praktikum jaringan dasar. 
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INFORMASI ONLINE 

Website https://sinus.ac.id 

 

 

 

 
 

https://sinus.ac.id/
https://sinus.ac.id/
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KRS online https://akademik.ac.id 
 

 
 

 
  

https://akademik.ac.id/
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https://www.instagram.com/stmik_sinarnusantara 
 

 
 
 
https://www.youtube.com/channel/UCmD2y3Tc7h3jnUt7ZXRbp1A 
 

 
https://www.facebook.com/sinus.ac.id 

 
 
  

https://www.instagram.com/stmik_sinarnusantara
https://www.youtube.com/channel/UCmD2y3Tc7h3jnUt7ZXRbp1A
https://www.facebook.com/sinus.ac.id
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KURIKULUM PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA DIPLOMA 3 
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KURIKULUM PROGRAM STUDI KOMPUTERISASI AKUNTANSI DIPLOMA 3 
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KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA DIPLOMA 3 
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KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  SARJANA  
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KURIKULUM PROGRAM STUDI SISTEM  INFORMASI SARJANA 

 


