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STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
A. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran
Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon maka perlu dirumuskan
standar penilaian pembelajaran agar IAIN Ambon menghasilkan mutu pembelajaran, oleh
karenanya perlu dilakukan evaluasi atas proses pembelajaran yang telah berlangsung.
Evaluasi dimaksudkan sebagai umpan balik dan masukan untuk melihat ‘potret diri’ dari
pelaksanaan proses pembelajaran. Untuk melaksanakan evaluasi perlu disusun pedoman
sebagai target evaluasi.
Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian
proses pembelajaran matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Ambon mengacu pada capaian pembelajaran
dan upaya pencapaian VMTS IAIN Ambon, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan
disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
Agar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi alumni,
maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen,
mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.
B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran
1. Pimpinan Institut hingga Program studi
2. Dosen
3. Mahasiswa
C. Defenisi Istilah
1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dosen IAIN Ambon terdiri dari dosen tetap IAIN Ambon dan dosen tetap non PNS.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Ambon.
3. Sistim Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan
dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi
mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan
program.
4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks adalah takaran penghargaan
terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga)
kegiatan per minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit
kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau
240 menit kerja lapangan.
6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung
berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masingmasing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada
semester tersebut.

D. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)
1. Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang
terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian,
teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan
penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.
2. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang
dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.
3. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu
memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan
pada setiap pertemuan.
4. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang
berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang
mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
pada setiap pertemuan.
5. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati
antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang
dinilai pada setiap matakuliah.
6. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan
kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada
setiap matakuliah.
7. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang
prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
untuk setiap aspek penilaian.
8. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes
tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.
9. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk
rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk
setiap mata kuliah.
10. Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik
penilaian observasi untuk setiap mata kuliah.
11. Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan
keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu
atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.
12. Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara
berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.
13. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui
mekanisme penilaian yang 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 untuk
setiap mata kuliah.
14. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui
prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal,
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observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk
setiap mata kuliah.
Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui
prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian
bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.
Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.
Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus 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
untuk setiap mata kuliah.
Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program
subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim
penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.
Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
melakukan 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 untuk setiap mata kuliah..
Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada
kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran
sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan
indeks prestasi semester (IPS)
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan
dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 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.
Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 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.
Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan
memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan
indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)
sebelum dinyatakan lulus pada setiap program diploma dan program sarjana.
Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan
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 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).

28. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan
memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan
indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol)
sebelum dinyatakan lulus pada program profesi, program spesialis, program magister,
program magister terapan, program doktor, atau program doktor terapan.
29. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister,
program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan
predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai
indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga
koma lima nol);
b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila
mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai
dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks
prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
30. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister,
program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan
b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi yang diterbitkan oleh perguruan
tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, dan/atau organisasi profesi; "
c. sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian
dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang
diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi,
lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi"
b. gelar;
c. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundangundangan
E. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi dengan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian visi IAIN Ambon
2. Melakukan penyusunan butir soal untuk mengukur capaian pembelajaran matakuliah
yang telah ditetapkan
3. Melakukan analisis butir soal untuk mengukur validitas dan reabilitas butir soal
4. Setiap dosen membuat jurnal belajar yang memuat narasi terkait dengan pengamatan
pengalaman belajar mahasiswa
5. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang
Standar Penilaian Pembelajaran IAIN Ambon
6. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran
program studi lingkup IAIN Ambon.

F. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran
No.
1

2

3

4

Pernyataan Isi Standar
Pengelola Prodi harus menetapkan
kriteria minimal penilaian
pembelajaran yang terkait dengan
proses dan hasil belajar mahasiswa
yang mencakup: prinsip penilaian,
teknik dan instrumen penilaian,
mekanisme dan prosedur penilaian,
pelaksanaan penilaian, pelaporan
penilaian, dan kelulusan mahasiswa
dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan untuk setiap
mata kuliah.
Dosen dalam melakukan penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa
harus mempertimbangkan prinsip
edukatif, otentik, objektif, akuntabel,
dan transparan yang dilakukan secara
terintegrasi untuk setiap mata kuliah
Dosen dalam melakukan penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa
harus mempertimbangkan prinsip
edukatif yang memotivasi mahasiswa
agar mampu memperbaiki
perencanaan dan cara belajar dan
meraih capaian pembelajaran lulusan
pada setiap pertemuan.
Dosen dalam melakukan penilaian

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Perguruan tinggi memiliki
pedoman yang
komprehensif dan rinci
tentang penetapan strategi,
metode dan media
pembelajaran, serta
penilaian pembelajaran.

Indikator Kinerja Tambahan
(IKT)
Tersedia buku pedoman
tentang penilaian pembelajaran
mahasiswa yang mencakup
prinsip teknik, instrument,
mekanisme, prosedur
pelaksanaan dan kelulusan

LKPT

Rujukan
Kriteria
C.6.4.b)
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harus mempertimbangkan prinsip
otentik yang berorientasi pada proses
belajar yang berkesinambungan dan
hasil belajar yang mencerminkan
kemampuan mahasiswa pada saat
proses pembelajaran berlangsung
pada setiap pertemuan.
Dosen dalam melakukan penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa
harus mempertimbangkan prinsip
objektif yang didasarkan pada
standar yang disepakati antara dosen
dan mahasiswa serta bebas dari
pengaruh subjektivitas penilai dan
yang dinilai pada setiap matakuliah
Dosen dalam melakukan penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa
harus mempertimbangkan prinsip
akuntabel yang dilaksanakan sesuai
dengan prosedur dan kriteria yang
jelas, disepakati pada awal kuliah,
dan dipahami oleh mahasiswa pada
setiap matakuliah
Dosen dalam melakukan penilaian
harus mempertimbangkan prinsip
transparan yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh
semua pemangku kepentingan untuk
setiap aspek penilaian
Dosen dalam melakukan penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa
harus menggunakan teknik penilaian
yang terdiri atas observasi,

9

partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis,
tes lisan, dan angket untuk setiap
mata kuliah.
Dosen dalam melakukan penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa
harus menggunakan instrumen
penilaian yang terdiri atas penilaian
proses dalam bentuk rubrik dan/atau
penilaian hasil dalam bentuk
portofolio atau karya desain untuk
setiap mata kuliah

10

Dosen dalam melakukan penilaian
sikap mahasiswa harus dapat
menggunakan teknik penilaian
observasi untuk setiap mata kuliah

Tersedianya dan
terlaksananya teknik
penilaian observasi untuk
setiap mata kuliah

11

Dosen dalam melakukan penilaian
penguasaan pengetahuan,
keterampilan umum, dan
keterampilan khusus pada proses dan
hasil belajar mahasiswa harus
memilih satu atau kombinasi dari
berbagi teknik dan instrumen
penilaian untuk setiap mata kuliah

12

Dosen dalam menentukan hasil akhir
penilaian harus mengintegrasikan
antara berbagai teknik dan instrumen
penilaian yang digunakan untuk
setiap mata kuliah.

Terimplementasinya
penggunaan satu atau
kombinasi dari berbagi
teknik dan instrumen
penilaian untuk menilai
penguasaan pengetahuan,
keterampilan umum, dan
keterampilan khusus pada
proses dan hasil belajar
mahasiswa untuk setiap
mata kuliah.
Tersedianya dan
terimplementasinya
penggunaan berbagai teknik
dan istrumen penilaian yang
digunakan untuk setiap
mata kuliah dalam
menentukan hasil akhir

13

penilaian mata kuliah
Dosen dalam melakukan penilaian
 Terlaksananya mekanisme
proses dan hasil belajar mahasiswa
penilaian penilaian proses
harus melalui mekanisme penilaian
dan hasil belajar
yang terdiri atas: (a) menyusun,
mahasiswa melalui
menyampaikan, menyepakati tahap,
tahapan penyusunan,
teknik, instrumen, kriteria, indikator,
penyampaian,
dan bobot penilaian antara penilai
menyepakati tahap, teknik,
dan yang dinilai sesuai dengan
instrumen, kriteria,
rencana pembelajaran. (b)
indikator, dan bobot
melaksanakan proses penilaian sesuai
penilaian antara penilai
dengan tahap, teknik, instrumen,
dan yang dinilai sesuai
kriteria, indikator, dan bobot
dengan rencana
penilaian yang memuat prinsip
pembelajaran
penilaian. (c) memberikan umpan
 Terlaksananya mekanisme
balik dan kesempatan untuk
penilaian proses dan hasil
mempertanyakan hasil penilaian
belajar mahasiswa sesuai
kepada mahasiswa, dan (d)
dengan tahap, teknik,
mendokumentasikan penilaian proses
instrumen, kriteria,
dan hasil belajar mahasiswa secara
indikator, dan bobot
akuntabel dan transparan untuk
penilaian yang memuat
setiap mata kuliah.
prinsip penilaian.
 Terlaksananya mekanisme
penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa dengan
memberikan umpan balik
dan kesempatan untuk
mempertanyakan hasil
penilaian kepada
mahasiswa,
 Tersedianya dokumen
penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa secara
akuntabel dan transparan

untuk setiap mata kuliah.
14

Dosen dalam melakukan penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa
harus melalui prosedur penilaian
mencakup tahap perencanaan,
kegiatan pemberian tugas atau soal,
observasi kinerja, pengembalian hasil
observasi, dan pemberian nilai akhir
untuk setiap mata kuliah.

15

Dosen dalam melakukan penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa
harus melalui prosedur penilaian
pada tahap perencanaan yang
dilakukan melalui penilaian bertahap
dan/atau penilaian ulang untuk setiap
mata kuliah.

16

Dosen dalam melaksanakan penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa
harus dilakukan sesuai dengan
rencana pembelajaran pada setiap
pertemuan.

17

Pelaksanaan penilaian proses dan
hasil belajar mahasiswa harus
dilakukan oleh: (a) dosen pengampu
atau tim dosen pengampu, (b) dosen
pengampu atau tim dosen pengampu
dengan mengikutsertakan

Terlaksananya prosedur
penilaian mencakup tahap
perencanaan, kegiatan
pemberian tugas atau
soal, observasi kinerja,
pengembalian hasil
observasi, dan pemberian
nilai akhir untuk setiap
mata kuliah.
Terlaksananya penilaian
proses dan hasil belajar
mahasiswa harus melalui
prosedur penilaian pada
tahap perencanaan yang
dilakukan melalui penilaian
bertahap dan/atau penilaian
ulang untuk setiap mata
kuliah
Perguruan tinggi memiliki
pedoman yang
komprehensif dan rinci
tentang penetapan strategi,
metode dan media
pembelajaran, serta
penilaian pembelajaran.
Perguruan tinggi memiliki
pedoman yang
komprehensif dan rinci
tentang penerapan sistem
penugasan dosen
berdasarkan kebutuhan,

C.6.4.b)

C.6.4.b)

mahasiswa, dan/atau (c) dosen
pengampu atau tim dosen pengampu
dengan mengikutsertakan pemangku
kepentingan yang relevan untuk
setiap mata kuliah
18

Dosen dalam melaksanakan penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa
harus melakukan 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 untuk setiap mata
kuliah

19

Perguruan tinggi dapat menggunakan
huruf antara dan angka antara untuk
nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4
(empat).

20

Dosen dalam melaksanakan penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa
harus mengumumkan hasil penilaian
kepada mahasiswa setelah satu tahap
pembelajaran sesuai dengan rencana
pembelajaran untuk setiap mata
kuliah.

kualifikasi, keahlian dan
pengalaman dalam proses
pembelajaran.

Perguruan tinggi telah
melaksanakan monitoring
dan evaluasi yang efektif
tentang mutu proses
pembelajaran yang hasilnya
terdokumentasi secara
komprehensif dan ditindak

C.6.4.b

lanjuti secara berkelanjutan.
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Hasil penilaian capaian pembelajaran
lulusan di tiap semester dinyatakan
dengan indeks prestasi semester
(IPS)
Hasil penilaian capaian pembelajaran
lulusan pada akhir program studi
dinyatakan dengan indeks prestasi
kumulatif (IPK).
Indeks prestasi semester (IPS)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
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.
Indeks prestasi kumulatif (IPK)
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
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.
Setiap mahasiswa harus menempuh
seluruh beban belajar yang
ditetapkan dan memiliki capaian
pembelajaran lulusan yang
ditargetkan oleh program studi
dengan indeks prestasi kumulatif

(IPK) lebih besar atau sama dengan
2,00 (dua koma nol nol) sebelum
dinyatakan lulus pada setiap program
diploma dan program sarjana.
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Kelulusan mahasiswa dari program
diploma dan program sarjana dapat
diberikan 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 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).
Setiap mahasiswa harus menempuh
seluruh beban belajar yang
ditetapkan dan memiliki capaian
pembelajaran lulusan yang
ditargetkan oleh program studi
dengan indeks prestasi kumulatif

(IPK) lebih besar atau sama dengan
3,00 (tiga koma nol) sebelum
dinyatakan lulus pada program
profesi, program spesialis, program
magister, program magister terapan,
program doktor, atau program doktor
terapan.
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Kelulusan mahasiswa dari program
profesi, program spesialis, program
magister, program magister terapan,
program doktor, program doktor
terapan, dapat diberikan predikat
memuaskan, sangat memuaskan, dan
pujian dengan kriteria:
a. mahasiswa dinyatakan lulus
dengan predikat memuaskan
apabila mencapai indeks prestasi
kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma
nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga
koma lima nol);
d. mahasiswa dinyatakan lulus
dengan predikat sangat
memuaskan apabila mencapai
indeks prestasi kumulatif (IPK)
3,51(tiga koma lima satu) sampai
dengan 3,75 (tiga koma tujuh
lima); atau
e. mahasiswa dinyatakan lulus
dengan predikat pujian apabila
mencapai indeks prestasi
kumulatif (IPK) lebih dari 3,75
(tiga koma tujuh lima)
Mahasiswa yang dinyatakan lulus

berhak memperoleh:
a. ijazah, bagi lulusan program
diploma, program sarjana,
program magister, program
magister terapan, program doktor,
dan program doktor terapan
b. sertifikat profesi, bagi lulusan
program profesi yang diterbitkan
oleh perguruan tinggi bersama
dengan Kementerian,
Kementerian lain, Lembaga
Pemerintah Non Kementerian,
dan/atau organisasi profesi;
c. sertifikat kompetensi bagi lulusan
program pendidikan sesuai
dengan keahlian dalam cabang
ilmunya dan/atau memiliki
prestasi di luar program studinya
yang diterbitkan oleh perguruan
tinggi bekerja sama dengan
organisasi profesi, lembaga
pelatihan, atau lembaga sertifikasi
yang terakreditasi
d. gelar;
e. surat keterangan pendamping
ijazah, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan

Tersedianya prosedur surat
keterangan pendamping
ijazah (SKPI)

Dokumen Terkait
1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah
3. Pedoman Penilaian Pembelajaran
Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Ambon
5. Pedoman Akademik IAIN Ambon
6. Pedoman kurikulum IAIN Ambon

