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1. Visi dan Misi UM 

Pontianak 

Visi UM Pontianak 

Tahun 2020 Menjadi Universitas Unggul  Dalam 

Pengembangan Iptek, Seni dan Sumberdaya Manusia 

Berdasarkan Nilai-Nilai Ke-Islaman untuk 

Kesejahteraan Ummat 

 

Misi UM Pontianak 

(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian serta pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional sesuai nilai-nilai keislaman. 

(2) Memajukan dan mengembangkan iptek dan seni 

sesuai tuntutan perubahan atau perkembangan 

zaman. 

(3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia, dosen dan karyawan, untuk 

menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa 

kemandirian dalam berbagai ilmu pengetahuan, 

keahlian, teknologi dan seni. 

(4) Membangun pusat-pusat keunggulan (centre of 

excellence) sesuai kompetensi yang dimiliki dan 

unggulan strategis daerah. 

(5) Menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan 

stakeholders ditingkat daerah dan pusat, 

masyarakat, industri dan dunia usaha baik lokal, 

regional, nasional maupun internasional. 

2. Rasional Standar 

Penilaian 

Pembelajaran 

Dalam rangka mengevaluasi proses pembelajaran 

serta pencapaian standar kompetensi lulusan perlu 

ditetapkan standar penilaian dalam pembelajaran, 

yang juga dapat diartikan sebagai tolok ukur 

minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi 

untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa 

hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, 



dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi 

terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program 

studi yang bersangkutan. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk mencapai isi 

Standar Penilaian 

Pembelajaran 

1) Rektor sebagai pimpinan universitas  

2) Dekan sebagai pimpinan fakultas  

3) Ketua program studi sebagai pimpinan program 

studi 

4. Definisi Istilah 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

2) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri 

atas minimal 16 (enam belas) minggu.  

3) Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan 

mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah 

sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan 

nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi 

dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang 

diambil pada semester tersebut  

4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran 

kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu 

tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah 

sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode 

waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing 

masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata 

kuliah yang diambil  

5) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria 

penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap 

pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan 

mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya 



sebagai mahasiswa 

5. Pernyataan Isi Standar 

Penilaian 

Pembelajaran 

1) Dekan, ketua program studi, dan dosen dalam 

menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau 

kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara 

terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila 

dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam 

kalender akademik.  

2) Dekan, ketua program studi, dan dosen dalam 

menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau 

kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar 

mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang 

berlaku  

3) Dekan, ketua program studi, dan dosen dalam 

menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau 

kemajuan belajar mahasiswa harus memenuhi standar 

sebagai berikut:  

(1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 

mencakup prinsip penilaian, teknik dan 

instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur 

penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan 

penilaian; dan kelulusan mahasiswa. 

(2) Prinsip penilaian harus mencakup prinsip 

edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 

(a) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang 

memotivasi mahasiswa agar mampu 

memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 

meraih capaian pembelajaran lulusan. (b) 

Prinsip otentik merupakan penilaian yang 

berorientasi pada proses belajar yang 

berkesinambungan dan hasil belajar yang 

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. (c) 



Prinsip objektif merupakan penilaian yang 

didasarkan pada stándar yang disepakati antara 

dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh 

subjektivitas penilai dan yang dinilai. (d) 

Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 

kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, 

dan dipahami oleh mahasiswa. (e) Prinsip 

transparan merupakan penilaian yang prosedur 

dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh 

semua pemangku kepentingan. 

(3) Teknik penilaian terdiri atas observasi, 

partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, 

dan angket.  

(4) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian 

proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian 

hasil dalam bentuk portofolio atau karya 

desain.  

(5) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik 

penilaian observasi.  

(6) Penilaian penguasaan pengetahuan, 

keterampilan umum, dan keterampilan khusus 

dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi 

dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.  

(7) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi 

antara berbagai teknik dan instrumen penilaian 

yang digunakan.  

(8) Mekanisme penilaian terdiri atas: (a) 

menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, 

teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot 

penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai 

dengan rencana pembelajaran; (b) 



melaksanakan proses penilaian sesuai dengan 

tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan 

bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 

(c) memberikan umpan balik dan kesempatan 

untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada 

mahasiswa; dan (d) mendokumentasikan 

penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 

secara akuntabel dan transparan. 

(9) Prosedur penilaian mencakup tahap 

perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau 

soal, observasi kinerja, pengembalian hasil 

observasi, dan pemberian nilai akhir.  

(10) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan 

dapat dilakukan melalui penilaian bertahap 

dan/atau penilaian ulang.  

(11) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan 

rencana pembelajaran.  

(12) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: (a) 

dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (b) 

dosen pengampu atau tim dosen pengampu 

dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 

(c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu 

dengan mengikutsertakan pemangku 

kepentingan yang relevan.  

(13) Pelaksanaan penilaian untuk program spesialis 

dua, program doktor, dan program doktor 

terapan wajib menyertakan tim penilai 

eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.  

(14) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa dalam menempuh 

suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam 

kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 



(empat) berkategori sangat baik; (b) huruf B 

setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; 

(c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) 

berkategori cukup; (d) huruf D setara dengan 

angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) 

huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori 

sangat kurang.  

(15) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf 

antara dan angka antara untuk nilai pada 

kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).  

(16) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa 

setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan 

rencana pembelajaran.  

(17) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan 

di tiap semester dinyatakan dengan indeks 

prestasi semester (IPS).  

(18) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan 

pada akhir program studi dinyatakan dengan 

indeks prestasi kumulatif (IPK). 

(19)  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.  

(20) 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.  

(21) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah 



mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi 

semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma 

lima nol) dan memenuhi etika akademik.  

(22) Kelulusan mahasiswa dari program diploma 

dan program sarjana dinyatakan dengan 

predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau 

pujian dengan kriteria: a. mahasiswa 

dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan 

apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 

(IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 

dengan 3,00 (tiga koma nol); b. mahasiswa 

dinyatakan lulus dengan predikat sangat 

memuaskan apabila mencapai indeks prestasi 

kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) 

sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau 

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 

pujian apabila mencapai indeks prestasi 

kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).  

(23)  Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak 

memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan 

surat keterangan pendamping ijazah sesuai 

dengan peraturan perundangan. 

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Penilaian 

Pembelajaran 

1) Pimpinan universitas harus  menyelenggarakan 

koordinasi dengan para dekan di bidang akademik 

secara berkala.  

2) Dekan, ketua program studi harus 

menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk 

dosen yang berkaitan dengan metode dan 

mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan 

instrumen penilaian.  

3) Data hasil penilaian harus terintegrasi kedalam 

Sistem Informasi Akademik universitas 



7. Indikator 

Ketercapaian Standar 

Penilaian 

Pembelajaran 

1) IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang 

diharapkan  

2) IPK rata rata lulusan yang semakin tinggi dan masa 

studi rata rata lulusan yang semakin Singkat 

8. Dokumen Terkait 

Dengan Pelaksanaan 

Standar Penilaian 

Pembelajaran 

1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan 

Akademik  

2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang 

terkait dengan penilaian pendidikan 

9. Referensi 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

2) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

3) Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016 

4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi Tahun 2017 

 

 

 


