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STANDAR 1. KOMPETENSI LULUSAN 

STMA TRISAKTI JAKARTA 

 

1.Visi dan Misi Visi 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, 

disegani, dan diminati oleh masyarakat Indonesia 

 

Misi 

a. Menjamin terlaksananya tri dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman. 

b. Memastikan semua fungsi perguruan tinggi STMA Trisakti 

berjalan sesuai rencana strategis.  

c. Membangun tata kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti. 

 

2. Definisi Istilah Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan 

capaian pembelajaran lulusan 

Capaian pembelajaran adalah internalisasi dan akumulasi ilmu 

pengetahuan, pengetahuan, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi 

yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan 

mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui 

pengalaman kerja 

Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari 

internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin 

dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 

Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode dan atau 

falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh 

melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja 

mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat 

yang terkait pembelajaran 

Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja 

dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan atau 



instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman 

kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada 

masyarakat yang terkait pembelajaran 

Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang 

wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin 

kesetaraan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program 

dan jenis Pendidikan tinggi 

Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang 

wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan 

program studi 

Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam 

kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk 

pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk 

kegiatan lain yang sejenis 

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 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, 

dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

program studi 

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 

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau 

pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas 

akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa 

3. Rationale Sebagaimana disebutkan dalam visi dan misi, menghasilkan 

lulusan bidang asuransi yang professional, berintegritas tinggi, 



peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global dan 

tanggap pada kemajuan iptek; menghasilkan karya ilmiah dan 

penelitian yang menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual 

serta melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Untuk memastikan bahwa lulusan STMA Trisakti bermutu baik 

haruslah memiliki unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan 

khusus dan pengetahuan sesuai dengan jenjang dan ciri khas 

masing – masing program studi, maka perlu adanya standar 

kompetensi lulusan 

Penetapan standar kompetensi lulusan menjadi acuan utama 

dalam pengembangan standar lainnya sehingga lulusan STMA 

Trisakti memiliki kompetensi kesetaraan sesuai dengan jenjang 

kualifikasi pada KKNI 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 

 

Program studi memiliki kompetensi 

lulusan dengan kualifikasi 

kemampuan lulusan mencakup sikap, 

pengetahuan dan keterampilan 

dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran lulusan. 

 

Program studi menetapkan 

kompetensi lulusan yang dinyatakan 

pada setiap standar pendidikan yang 

ditetapkan di STMA Trisakti. 

 

Program studi memiliki rumusan 

capaian pembelajaran mengacu pada 

deskripsi capaian pembelajaran 

lulusan KKNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program studi merumuskan 

capaian pembelajaran yang 

mencakup sikap, 

pengetahuan dan 

keterampilan 

 

 

Program studi merumuskan 

capaian pembelajaran yang 

mengacu pada standar 

pendidikan yang ditetapkan 

 

Program studi merumuskan 

capaian pembelajaran yang 

mengacu pada KKNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya dokumen kurikulum, 

rencana pembelajaran semester 

dari setiap mata kuliah yang 

menggambarkan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan 

 

 

Adanya dokumen lengkap proses 

pembelajaran meliputi 8 standar 

pendidikan yang ditetapkan 

 

 

Adanya lulusan yang memenuhi 

level kualifikasi 6 pada KKNI 

dimana secara kemampuan kerja 

mampu mengaplikasikan, 

mengkaji, membuat desain, 

memanfaatkan ipteks, 

menyelesaikan masalah serta 

secara penguasaan pengetahuan 

menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan keterampilan 

tertentu secara umum dan konsep 



 

 

 

 

 

Rumusan capaian pembelajaran 

program studi merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari peraturan 

menteri dan dapat ditambahkan oleh 

perguruan tinggi yang disesuaikan 

dengan kompetensi lulusannya. 

 

 

 

 

 

 

Program studi merumuskan 

capaian pembelajaran sesuai 

peraturan yang ada dengan 

tetap mempertimbangkan 

faktor – faktor eksternal 

 

 

teoritis bagian khusus dalam 

bidang pengetahuan dan 

keterampilan tersebut secara 

mendalam 

 

Tingginya keterserapan lulusan 

yang memiliki kompetensi 

keahlian di bidangnya 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk mencapai / 

memenuhi isi Standar SPMI PT 

a. Ketua STMA Trisakti 

b. Wakil Ketua I 

c. Wakil Ketua II 

d. Kepala Program Studi 

e. Kepala Penajminan Mutu Perguruan Tiggi 

 

 

8. Dokumen a. Buku panduan akademik 

b. Dokumen kebijakan, 

c. RPS 

  

9. Referensi 

 

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional 

pendidikan tinggi; 

b. Statuta STMA Trisakti; 

c. Renstra STMA Trisakti. 

 

 

 

  



STANDAR 2. ISI PEMBELAJARAN 

STMA TRISAKTI JAKARTA 

 

1.Visi,dan Misi Visi: 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani 

dan diminati oleh masyarakat indonesia  

 

Misi  

a. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman 

b. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi berjalan sesuai 

rencana strategis 

c. Membangun tata Kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti 

 

2. Definisi Istilah a) CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian 

Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi  

b) CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah 

Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.  

c) CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang 

diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, 

ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.  

d) KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah 

kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga 

kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan 

mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan 

dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan 

kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di 

berbagai sektor pekerjaan.,  

e) KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), 

ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 

Tahun 2012.  

f) Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja 

dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau 

instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman 

kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada 



masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 

ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. 

g) Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang 

wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin 

kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan 

jenis pendidikan tinggi 

h) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang 

wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang 

keilmuan program studi 

i) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, 

dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan program studi 

j) Kurikulum Program Studi selanjutnya disingkat KPS 

merupakan kurikulum pada Program Studi. 

k) Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, 

teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara 

sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian 

dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran.  

l) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi. 

m) SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal 

tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

n) SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian 

pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan 

internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

o) Standar Isi Pembelajaran - Sikap sebagaimana merupakan 

perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi 

dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam 

kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, 

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

p) 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. 

q) 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. 

r) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan 

dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

3. Rationale  

Sebagaimana disebutkan dalam visi dan misi, menghasilkan 

lulusan bidang asuransi yang professional, berintegritas tinggi, 

peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global dan 

tanggap pada kemajuan iptek; menghasilkan karya ilmiah dan 

penelitian yang menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual 

serta melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Untuk memastikan bahwa lulusan STMA Trisakti bermutu baik 

haruslah memiliki unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan 

khusus dan pengetahuan sesuai dengan jenjang dan ciri khas 

masing – masing program studi, maka perlu adanya Standar Mutu 

Hasil Pembelajaran. 

 

 

 

 

 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 

a. Wakil ketua Bidang akademik 

menjamin Standar isi 

Pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tingkat kedalaman dan 

keluasan materi Pembelajaran.  

b. Program Studi menjamin 

Kedalaman dan keluasan materi 

Pembelajaran mengacu pada 

capaian Pembelajaran lulusan.  

 

c. Program studi menjamin 

Kedalaman dan keluasan materi 

Pembelajaran pada di  program 

a. Wakil ketua Bidang 

akademik menetapkan  

Standar isi Pembelajaran 

yang berlaku Di STMA  

b. Kepala Program Studi 

menetapkan Kedalaman 

dan keluasan materi 

Pembelajaran mengacu 

pada capaian 

Pembelajaran lulusan.  

c. Kepala Program Studi 

menetapkan Kedalaman 

dan keluasan materi 

a. Kepala Program Studi 

melaksanakan  Standar 

isi Pembelajaran yang 

berlaku Di STMA  

b. Kepala Program Studi 

melaksanakan  

Kedalaman dan 

keluasan materi 

Pembelajaran mengacu 

pada capaian 

Pembelajaran lulusan.  

c. Kepala Program Studi 

melaksanakan  



diploma dan sarjana wajib 

memanfaatkan hasil Penelitian 

dan hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

d. Progam studi menjamin Tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

Pembelajaran untuk setiap 

program pendidikan, dirumuskan 

dengan mengacu pada deskripsi 

capaian Pembelajaran lulusan dari 

KKNI. 

 

 

 

 

 

 

e. Program studi menjamin Tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

Pembelajaran sebagaimana 

dimaksud, sebagai berikut: a). 

lulusan program diploma tiga 

paling sedikit menguasai konsep 

teoritis bidang pengetahuan dan 

keterampilan tertentu secara 

umum; b). lulusan program 

sarjana paling sedikit menguasai 

konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan keterampilan 

tertentu secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus dalam 

bidang pengetahuan dan 

keterampilan tersebut secara 

mendalam. 

Pembelajaran pada di  

program diploma dan 

sarjana wajib 

memanfaatkan hasil 

Penelitian dan hasil 

Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

 

 

 

d. Kepala Program Studi 

menetapkan Tingkat 

kedalaman dan keluasan 

materi Pembelajaran 

untuk setiap program 

pendidikan, dirumuskan 

dengan mengacu pada 

deskripsi capaian 

Pembelajaran lulusan 

dari KKNI. 

 

 

 

e. Kepala Program Studi 

menetapkan Tingkat 

kedalaman dan keluasan 

materi Pembelajaran 

sebagaimana dimaksud, 

sebagai berikut: a). 

lulusan program diploma 

tiga paling sedikit 

menguasai konsep 

teoritis bidang 

pengetahuan dan 

keterampilan tertentu 

secara umum; b). lulusan 

program sarjana paling 

sedikit menguasai 

konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan 

Kedalaman dan 

keluasan materi 

Pembelajaran pada di  

program diploma dan 

sarjana wajib 

memanfaatkan hasil 

Penelitian dan hasil 

Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

 

d. Kepala Program Studi 

melaksanakan  Tingkat 

kedalaman dan 

keluasan materi 

Pembelajaran untuk 

setiap program 

pendidikan, 

dirumuskan dengan 

mengacu pada 

deskripsi capaian 

Pembelajaran lulusan 

dari KKNI. 

 

e. Kepala Program Studi 

melaksanakan  Tingkat 

kedalaman dan 

keluasan materi 

Pembelajaran 

sebagaimana 

dimaksud, sebagai 

berikut: a). lulusan 

program diploma tiga 

paling sedikit 

menguasai konsep 

teoritis bidang 

pengetahuan dan 

keterampilan tertentu 

secara umum; b). 

lulusan program 

sarjana paling sedikit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Program studi menjamin Tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

Pembelajaran bersifat kumulatif 

dan/atau integratif.  

 

 

g. Program Studi menjamin 

Tingkat kedalaman dan 

keluasan materi Pembelajaran 

dan dituangkan dalam bahan 

kajian yang distrukturkan 

dalam bentuk mata kuliah. 

 

 

 

keterampilan tertentu 

secara umum dan 

konsep teoritis bagian 

khusus dalam bidang 

pengetahuan dan 

keterampilan tersebut 

secara mendalam. 

 

 

 

 

f. Kepala Program Studi 

menetapkan Tingkat 

kedalaman dan keluasan 

materi Pembelajaran 

bersifat kumulatif 

dan/atau integratif.  

 

g. Kepala Program Studi 

menetapkan Tingkat 

kedalaman dan keluasan 

materi Pembelajaran dan 

dituangkan dalam bahan 

kajian yang 

distrukturkan dalam 

bentuk mata kuliah. 

 

 

menguasai konsep 

teoritis bidang 

pengetahuan dan 

keterampilan tertentu 

secara umum dan 

konsep teoritis bagian 

khusus dalam bidang 

pengetahuan dan 

keterampilan tersebut 

secara mendalam. 

 

f. Kepala Program Studi 

melaksanakan  Tingkat 

kedalaman dan 

keluasan materi 

Pembelajaran bersifat 

kumulatif dan/atau 

integratif.  

 

g. Kepala Program Studi 

menetapkan Tingkat 

kedalaman dan 

keluasan materi 

Pembelajaran dan 

dituangkan dalam 

bahan kajian yang 

distrukturkan dalam 

bentuk mata kuliah. 

 

 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk mencapai / 

memenuhi isi Standar SPMI PT 

f. Ketua STMA Trisakti 

g. Wakil Ketua I 

h. Wakil Ketua II 

i. Kepala Program Studi 

j. Kepala Penajminan Mutu Perguruan Tiggi 

 

8. Dokumen a. Isi pembelajaran. 

b. Capaian Pembelajaran lulusan.  

c. Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah. 

d. Integrasi hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada 



Masyarakat di pembelajaran. 

e. Deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI 

f. SKKNI/KKNI pada tingkatan sarjana dan diploma tiga. 

g. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di 

Prodi Materi pembelajaran. 

9. Referensi 

 

a. UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional 

pendidikan tinggi; 

e. Statuta STMA Trisakti; 

f. Renstra STMA Trisakti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



STANDAR 3. PROSES PEMBELAJARAN 

STMA TRISAKTI JAKARTA 

 

1.Visi,dan Misi Visi: 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani 

dan diminati oleh masyarakat indonesia. 

 

Misi: 

a. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman 

b. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi berjalan sesuai 

rencana strategis 

c. Membangun tata Kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti 

2. Definisi Istilah a. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 

b. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program diploma, 

program sarjana, program magister, program doktor, program 

profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi. 

d. 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. 

e. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan 

dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

f. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar 

yang dibebankan 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. 

g. Profil lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan 

oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu 

setelah menyelesaikan studinya. 

h. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh 

melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, 

kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. 

i. Rencana Pembelajaran Semester adalah rencana proses 

pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran 

selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana 

pembelajaran semester ditetapkan dan dikembangkan oleh 

dosen secara mandiri atau Bersama dalam kelompok keahlian 

suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam 

program studi. 

j. Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat 

berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, 

praktik studio, praktik bengkel, praktik lapang, praktik kerja, 

penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan 

militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau 

bentuk lain pengabdian kepada masyarakat 

k. Metoda pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk 

merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan 

seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran 

termasuk media pembelajaran 

l. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui 

Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

m. Interaktif adalah karakteristik proses pembelajaran di mana 

capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan 

proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen. 

n. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong 

tebentuknya pola piker yang komprehensif dan luas dengan 

menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun 

nasional. 

o. Integratif menyatakan bahwa pencapaian pembelajaran 

lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi 

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara 

keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan 



antardisiplin dan multidisiplin. 

p. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan 

diraih melalui 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. 

q. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan 

diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan 

tuntukan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah 

keahliannya. 

r. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan 

diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan 

karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan 

permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 

s. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan 

diraih secara berhasil guna dengan mementingkan 

internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu 

yang optimum. 

t. Kolabortif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan 

diraih melalui proses pembelajaran Bersama yang melibatkan 

interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan 

kapotalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

u. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian 

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran 

yang mengutamakan pebgembangan kreativitas, kapasitas, 

kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 

v. Evaluasi pembelajaran adalah satu atau lebih proses 

menginterpretasi data dan buktinya yang terakumulasi selama 

proses penilaian 

 

3. Rationale Standar proses pembelajaran dibuat sebagai acuan dasar dalam 

menetapkan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk 

mencapai capaian pembelajaran lulusan yang mencakup 

karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban 

belajar mahasiswa. 

 

 



4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti ) 

5.Strategi 6. Indikator 

Dosen/kelompok dosen harus 

menyelenggarakan proses 

pembelajaran yang terdiri atas sifat 

interaktif, holistic, integrative, 

saintifik, kontekstual, tematik, 

efektif, kolaboratif dan berpusat pada 

mahasiswa pada setiap pertemuan 

kuliah. 

Mengadakan sosialisasi 

kepada dosen sebelum 

pembelajaran berlangsung 

di awal semester 

 

Terlaksananya kegiatan 

pembelajaran yang bersifat 

interaktif, holistic, integrative, 

saintifik, kontekstual, tematik, 

efektif, kolaboratif dan berpusat 

pada mahasiswa pada setiap 

pertemuan kuliah yang dijelaskan 

pada laporan pelaksanaan kuliah. 

Kepala program studi menyusun 

kurikulum program studi setiap 

jangka 4 tahun. 

Mengadakan penyusunan 

kurikulum bersama dosen 

tetap program studi dan 

stakeholder 

Adanya dokumen kurikulum 

(KPT) program studi 

Dosen/kelompok dosen harus 

merencanakan proses pembelajaran 

dengan Menyusun RPS pada setiap 

mata kuliah sebelum semester yang 

paling sedikit memuat: 

a. nama program studi, nama 

dan kode mata kuliah, 

semester, Satuan Kredit 

Semester, nama Dosen 

pengampu 

b. capaian pembelajaran lulusan 

yang dibebankan pada mata 

kuliah 

c. kemampuan akhir yang 

direncanakan pada tiap 

tahapan 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 

Mengumpulkan RPS 

sebelum pelaksanaan kuliah 

oleh dosen yang dibebankan 

mengajar. 

Adanya RPS yang disiapkan dosen 



mahasiswa yang diwujudkan 

dalam deskripsi tugas yang 

harus dikerjakan mahasiswa 

selama satu semester 

h. kriteria, indikator dan bobot 

penilaian 

i. daftar referensi yang 

digunakan 

Dosen/kelompok dosen 

melaksanakan proses pembelajaran 

harus dalam bentuk interaksi antara 

dosen, mahasiswa dan sumber belajar 

dalam lingkungan belajar tertentu 

untuk menciptakan suasana akademik 

sesuai dengan RPS pada setiap 

pertemuan kuliah 

Mengadakan rapat 

pengalokasian mata kuliah 

yang diampu dosen program 

studi dengan persetujuan 

Waket I setiap semester 

 

Adanya kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan RPS 

Dosen/kelompok dosen 

melaksanakan proses pembelajaran 

dengan metode yang dapat dipilih 

berupa: kuliah, responsi dan tutorial, 

seminar, praktikum, praktik studio, 

pelatihan militer, pertukaran pelajar, 

magang, wirausaha dan atau bentuk 

lain penelitian dan PkM yang dapat 

digunakan minilai satu atau gabungan 

metode pada setiap pertemuan kuliah. 

Mengadakan sosialisasi 

kepada dosen sebelum 

pembelajaran berlangsung 

di awal semester. 

 

Dosen/kelompok dosen 

mengembangkan RPS yang sesuai 

dengan bidang penelitian dan PkM 

yang dilaksanakan dan mengacu pada 

standar penelitian dan standar PkM 

setiap tahun. 

Mengadakan sosialisasi 

kepada dosen sebelum 

pembelajaran berlangsung 

di awal semester. 

 

Adanya update kegiatan 

pembelajaran hasil penelitian dan 

PkM sesuai dengan RPS setiap 

tahun 

Mata kuliah dengan  metode 

pembelajaran berupa penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat harus 

dibimbing minimal satu dosen per 

mahasiswa untuk memanfaatkan 

pengetahuan dan mensejahterakan 

masyarakat 

Membuat standar turunan 

merdeka belajar kampus 

merdeka 

Adanya dokumen standar turunan 

merdeka belajar kampus merdeka 

Program Studi mengadakan proses Merancang KPT untuk Adanya KPT dengan skema 



kegiatan pembelajaran di luar 

program studi setiap semester. 

Bentuk studi di luar program setudi 

meliputi: 

a. Pembelajaran dalam Program 

Studi lain pada Perguruan 

Tinggi yang sama 

b. Pembelajaran dalam Program 

Studi yang sama pada 

Perguruan Tinggi yang 

berbeda 

c. Pembelajaran dalam Program 

Studi lain pada Perguruan 

Tinggi yang berbeda 

d. Pembelajaran pada Lembaga 

non Perguruan Tinggi 

Program Studi Aktuaria 

dentan skrema pertukaran 

pelajar. 

merdeka belajar 

Perguruan tinggi memfasilitasi 

pelaksanaan masa beban belajar di 

program studi dengan cara: 

a. Paling sedikit 4 semester dan 

paling lama 11 semester 

merupakan pembelajaran di 

dalam program studi 

b. Satu semester atau setara 

dengan 20 sks merupakan 

pembelajaran di luar program 

studi pada perguruan tinggi 

yang sama 

c. Paling lama dua semester atau 

setara dengan 40 sks 

merupakan: 

1) Pembelajaran pada 

program studi yang sama 

di perguruan tinggi yang 

berbeda 

2) Pembelajaran pada 

program studi yang 

berbeda di perguruan 

tinggi yang berbeda 

3) Pembelajaran di luar 

Penyusunan proses 

pelaksanaan pembelajaran 

dalam buku panduan 

akademik dan buku rapor 

mahasiswa. 

Adanya buku panduan 

pelaksanaan proses pembelajaran 

dalam panduan akademik dan 

buku rapor setiap mahasiswa. 



perguruan tinggi 

Program studi harus membuat beban 

belajar mahasiswa yang dinyatakan 

dalam besaran satuan kredit semester 

(sks) sebanyak 16 minggu per 

semester   termasuk ujian tengah 

semester dan ujian akhir semester 

setiap awal semester. 

1) Sebanyak 1 (satu) sks pada 

proses pembelajaran kuliah 

berupa kuliah, responsi atau 

tutorial, terdiri atas:  

(a) kegiatan belajar dengan 

tatap muka 50 (lima 

puluh) menit per minggu 

per semester; 

(b) kegiatan belajar dengan 

penugasan terstruktur 60 

(enam puluh) menit per  

minggu per semester; dan  

(c) kegiatan belajar mandiri 

60 (enam puluh) menit per 

minggu per semester. 

2) Sebanyak 1 (satu) sks pada 

bentuk pembelajaran seminar 

atau bentuk pembelajaran lain 

yang sejenis, terdiri atas: 

(a)  kegiatan belajar tatap 

muka 100 (seratus) menit 

per minggu per  semester; 

dan 

(b)  kegiatan belajar mandiri 

70 (tujuh puluh) menit per 

minggu per semester. 

(c) Perhitungan beban belajar 

dalam system blok, 

modul, atau ebntuk lain 

ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan dalam 

memenuhi capaian 

Penyusunan proses 

pelaksanaan pembelajaran 

dalam buku panduan 

akademik dan buku rapor 

mahasiswa. 

Adanya buku panduan 

pelaksanaan proses pembelajaran 

dalam panduan akademik dan 

buku rapor setiap mahasiswa. 



pembelajaran.  

3) Sebanyak 1 (satu) sks pada 

bentuk pembelajaran 

praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, praktik 

lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau bentuk 

pembelajaran lain yang setara, 

adalah 170 (seratus tujuh 

puluh) menit per minggu per 

semester. 

 

Program studi harus menentukan 1 

(satu) tahun akademik terdiri atas dua 

semester yang dilaksanakan paling 

sedikit 16 minggu per semester dan 

institusi dapat menyelenggarakan 

semester antara selama paling sedikit 

8 (delapan) minggu, beban belajar 

mahasiswa paling banyak 9 (sks) 

sesuai beban belajar mahasiswa 

untuk memenuhi capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Penyusunan proses 

pelaksanaan pembelajaran 

dalam buku panduan 

akademik dan buku rapor 

mahasiswa. 

Adanya buku panduan 

pelaksanaan proses pembelajaran 

dalam panduan akademik dan 

buku rapor setiap mahasiswa. 

Program studi yang 

menyelenggarakan semester antara 

dalam bentuk perkuliahan tatap muka 

harus dilaksanakan sebanyak 16 

(enam belas) kali termasuk ujian 

tengah semester antara dan ujian 

akhir semester antara. 

Program studi harus 

menyelenggarakan program 

pendidikan yang terdiri dari masa dan 

beban belajar : 

1. Paling lama 5 (lima) tahun 

akademik untuk program diploma 

tiga, dengan beban belajar 

mahasiswa paling sedikit 108 

(seratus delapan) sks, 



2. Paling lama 7 (tujuh) tahun 

akademik untuk program sarjana 

dengan beban belajar mahasiswa 

paling sedikit 144 (seratus empat 

puluh empat) sks. 

Program studi harus menyusun beban 

belajar mahasiswa program diploma 

tiga, sarjana setelah dua semester 

dengan ketentuan: 

a. Paling banyak 24 SKS bagi 

mahasiswa dengan IPK 3.00 

b. Paling banyak 22 SKS bagi 

mahasiswa dengan IPK 2,50-

2,99 

c. Paling banyak 20 SKS bagi 

mahasiswa dengan IPK 2,00-

2,49 

d. Paling banyak 18 SKS bagi 

mahasiswa dengan IPK 

kurang dari 2,00 

dengan mensosialisasikan setelah dua 

semester mahasiswa. 

Program studi harus melaksanakan 

monitoring dan evaluasi 

pengembangan kurikulum program 

studi setiap akhir semester dikepalai 

Waket I. 

a. Menyusun rubrik 

evaluasi proses 

pembelajaran 

b. Mengadakan rapat 

evaluasi kegiatan proses 

pembelajaran 

a. Adanya rubrik evaluasi proses 

pembelajaran 

b. Adanya dokumen evaluasi 

proses pembelajaran 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk mencapai / 

memenuhi isi Standar SPMI PT 

a. Ketua STMA Trisakti 

b. Waket 1 

c. Waket II 

d. Kepala Program Studi 

e. Kelapa Penjamin Mutu Perguruan Tinggi 

f. Dosen  

g. Mahasiswa 

8. Dokumen a. Panduan Akademik STMA TRISAKTI 

b. Buku Rapor Mahasiswa 

c. KPT Program Studi 

d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

e. Berita Acara Perkuliahan (BAP) 



f. Dokumen evaluasi perkuliahan  

 

9. Referensi 

 

a. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 

b. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan 

Tinggi-MBKM 2020 

c. Statuta STMA Trisakti 

d. Renstra STMA Trisakti 

 

 

 



STANDAR 4.  PENILAIAN PEMBELAJARAN 

STMA TRISAKTI JAKARTA 

 

1.Visi,dan Misi Visi: 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani 

dan diminati oleh masyarakat indonesia  

 

Misi  

e. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman 

f. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi berjalan sesuai 

rencana strategis 

g. Membangun tata Kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

h. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti 

 

2. Definisi Istilah a. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya 

disingkat 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 sector 

b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah 

satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, 

ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar 

Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 

c. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang 

pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan 

tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

d. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal 

tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam 

rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan 

e. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari 

sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan 

akademik dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu 



tertentu. 

f. 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. 

g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui 

pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

h. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik 

yang berdasarka pendidikan dan keahliannya diberi tugas 

sebagai pelaksana kegiatan administrasi teknisi, laboran, 

pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan sekolah 

tinggi 

i. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan 

tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik 

serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di 

sekolah tinggi. 

j. Satuan kredit semester (sks) 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. 

k. 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. 

l. 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. 

m. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. 

n. Prinsip Edukatif adalah penilaian yang didasarkan dari proses 

yang bersifat pengetahuan yang dapat berguna bagi 

perkembangan kognitif. 

o. Prinsip Otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses 



belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang 

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

p. Prinsip Obyektif adalah penilaian yang didasarkan pada 

standar antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh 

subyektivitas penilai dan yang dinilai. 

q. Prinsip Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal 

kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. 

r. Prinsip Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

3. Rationale Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti 

menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang akan menjadi 

pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang 

memiliki peran dan tanggung jawab sebagai penilai proses 

pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa. 

Tujuan Standar Proses Pembelajaran: 

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan yaitu penilaian 

pembelajaran agar dapat mencapai prinsip edukatif, otentik, 

obyektif, akuntabel dan transparan dan dilakukan secara 

terintegrasi. 

2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STMA Trisakti kepada 

masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang 

bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 

a. Kepala Prodi memastikan dalam 

pemberian penilaian harus 

berdasarkan prinsip penilaian, 

sebagai berikut : 

1) Edukatif 

2) Otentik 

3) Objektif 

4) Akuntabel 

5) Transparan yang dilakukan 

secara terintegrasi 

 

 

 

a. Prinsip-prinsip penilaian 

sebagai berikut : 

1) Edukatif 

memperbaiki 

perencanaan dan 

cara belajar dan 

meraih capaian 

Pembelajaran 

lulusan. 

2) Otentik 

Proses belajar yang 

berkesinambungan 

dan hasil belajar 

a. Prinsip Penilaian Sebagai 

Berikut : 

1) Edukatif 

Terdapat perencanaan dan 

cara belajar untuk meraih 

capaian pembelajaran 

dalam bentuk dokumentasi 

secara terintegrasi. 

 

2) Otentik 

Terdapat proses belajar 

yang bekesinambungan 

dan hasil belajar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kepala Prodi menyusun teknik 

dan instrumen penilaian penilaian 

proses dalam bentuk rubrik 

dan/atau penilaian hasil dalam 

bentuk portofolio atau karya 

desain. 

 

 

 

 

yang mencerminkan 

kemampuan 

mahasiswa pada saat 

proses Pembelajaran 

berlangsung 

3) Objektif 

standar 

yang disepakati 

antara Dosen dan 

mahasiswa serta 

bebas dari pengaruh 

subjektivitas penilai 

dan yang dinilai. 

 

4) Akuntabel 

Prosedur dan kriteria 

yang jelas, 

disepakati pada awal 

kuliah, dan dipahami 

oleh mahasiswa 

 

 

 

5) Transparan  

Prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat 

diakses oleh semua 

pemangku 

kepentingan 

 

b. Rubrik Penilaian 

1) Penilaian sikap 

dapat menggunakan 

teknik penilaian 

observasi 

 

2) Penilaian 

penguasaan 

pengetahuan, 

keterampilan umum, 

kemampuan mahasiswa 

dalam bentuk dokumentasi 

secara terintegrasi. 

 

  

3) Objektif 

Terdapat feedback 

penilaian dari dosen 

kepada mahasiswa 

terhadap tugas yang 

diberikan dalam bentuk 

dokumentasi secara 

terintegrasi. 

 

4) Akuntabel 

Terdapat prosedur dan 

kriteria yang jelas, 

disepakati pada awal 

kuliah, dan dipahami oleh 

mahasiswa dalam bentuk 

dokumentasi secara 

terintegrasi. 

 

5) Transparan  

Terdapat Penilaian 

dimasukkan dalam sistem 

informasi akademik dan 

dapat diakses oleh 

pemangku kepentingan. 

 

b. Mekanisme dan Prosedur 

Penilaian sebagai berikut : 

1) Penilaian sikap dapat 

menggunakan teknik 

penilaian observasi 

2) Penilaian penguasaan 

pengetahuan, keterampilan 

umum/khusus dilakukan 

dengan memiliki satu atau 

kombinasi dari berbagai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kepala Prodi memastikan 

mekanisme penilaian harus 

mancakup beberapa tahapan 

penilaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan keterampilan 

khusus dilakukan 

dengan memilih satu 

atau kombinasi dari 

berbagi teknik. 

3) Hasil akhir penilaian 

merupakan integrasi 

antara berbagai 

teknik dan instrumen 

penilaian yang 

digunakan 

 

c. Mekanisme penilaian 

terdiri atas : 

1) menyusun, 

menyampaikan, 

menyepakati tahap, 

teknik, instrumen, 

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 

4) mendokumentasikan 

penilaian proses dan 

teknik dan instrumen 

penilaian. 

 

 

3) Hasil akhir penilaian teknik 

dan instrumen penilaian 

yang digunakan. 

 

 

 

 

 

c. Mekanisme penilaian sebagai 

berikut: 

1) Terdapat dokumen  

menyusun, menyampaikan, 

menyepakati tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, 

indikator, dan bobot 

penilaian antara penilai dan 

yang dinilai sesuai dengan 

rencana Pembelajaran 

2) Terdapat dokumen 

melaksanakan proses 

penilaian sesuai dengan 

tahap, teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, dan 

bobot penilaian yang 

memuat prinsip penilaian 

 

 

 

3) Terdapat dokumen umpan 

balik dan kesempatan 

untuk mempertanyakan 

hasil penilaian kepada 

mahasiswa 

 

4) Terdapat 

mendokumentasikan 



 

 

 

 

 

 

d. Kepala Prodi menetapkan 

prosedur penilaian harus 

mencakup beberapa tahapan 

penilaian yang mencakup: 

1) Penilaian per/ matakuliah  

2) Pelaporan penilaian  

3) Prosedur kelulusan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hasil belajar 

mahasiswa secara 

akuntabel dan 

transparan 

 

 

d. Prosedur penilaian, 

1) teknik dan instrumen 

penilaian per mata 

kuliah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Standar dan 

Prosedur pelaporan 

Penilaian 

 

 

 

 

 

 

 

penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa secara 

akuntabel dan transparan 

 

 

 

d. Prosedur penilaian terdiri dari : 

1) Setiap mata kuliah 

memiliki mekanisme dan 

rublik penilaian. 

a) Tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, 

indikator dan bobot 

penilaian disampaikan 

dan disepakati antara 

dosen dan mahasiswa 

peserta mata kuliah. 

b) Terdapat feedback/ 

umpan balik dari 

mahasiswa mengenai 

hasil dan teknik 

penilaian yang 

dilakukan. 

c) Hasil penilaian 

dimasukkan ke dalam 

sistem informasi 

akademik dan dapat 

diakses oleh mahasiswa 

dan orang tua 

mahasiswa. 

2) Prosedur penilaian harus 

mencakup tahap 

perencanaan, pemberian 

tugas, observasi kinerja, 

pengembalian hasil 

observasi dan pemberian 

nilai akhir yang dilakukan 

secara bertahap dan 

terdapat ruang untuk 

sanggahan atas hasil 



 

 

 

 

 

 

 

e. Dalam pelaksanaan penilaian 

dosen harus sesuai dengan 

rencana pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Pelaporan Penilaian kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata kuliah. 

1) Mata kuliah yang dinayatakan  

dalam kisaran angka 0 (nol) 

sampai 4 (empat) yang 

berkategori sangat kurang 

hingga sangat baik. 

2) Hasil penilaian diumumkan 

kepada mahasiswa setelah 

satu tahap Pembelajaran 

sesuai dengan rencana 

Pembelajaran. 

3) Hasil penilaian capaian 

Pembelajaran lulusan di tiap 

semester dinyatakan dengan 

 

 

 

3) Standar dan 

Prosedur Kelulusan 

 

 

e. Pelaksanaan penilaian 

dapat dilakukan oleh: 

1) Dosen pengampu 

atau tim Dosen 

pengampu; 

2) Dosen pengampu 

atau tim Dosen 

pengampu dengan 

mengikutsertakan 

mahasiswa; dan/atau 

3) Dosen pengampu 

atau tim Dosen 

pengampu dengan 

mengikutsertakan 

pemangku 

kepentingan yang 

relevan 

f. Pelaporan penilaian 

Kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata 

kuliah  

1) Di dalam RPS 

terdapat rubrik 

penilaian sebagai 

banduan penilaian 

dalam memberikan 

skor hasil pekerjaan 

mahasiswa dengan 

tujuan mengetahui 

kualitas hasil kerja. 

2) Hasil Penilaian di 

umumkan dalam 

penilaian yang dianggap 

tidak adil. 

3) Terdapat dokumentasi  

Prosedur kelulusan. 

 

 

e. Pelaksanaan penilaian  

1) Terdapat dokumen tim 

dosen pengampu setiap 

mata kuliah. 

2) Terdapat dokumen tim 

dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan 

mahasiswa 

4) Terdapat dokumen tim 

dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan 

pemangku kepentingan 

yang relevan 

 

 

 

 

f. Terdapat dokumen Pelaporan 

Penilaian kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata kuliah 

1) Terdapat angka 0 (nol) 

sampai 4 (empat) yang 

bekategori sangat kurang 

hingga sangat baik pada 

pelaporan penilaian. 

Pelaporan penilaian 

menggunakan klasifikasi 

sebagai berikut : 

Nilai 

Huruf 

Angk

a 

Mutu 

Interv

al 

Penila

ian 

Predik

at 

A 4.00 80.00 Sanga



Indeks Prestasi Semester 

(IPS) 

4) Hasil penilaian capaian 

Pembelajaran lulusan pada 

5) akhir Program Studi 

dinyatakan dengan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kartu hasil Studi 

(KHS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

10.00 

t Baik 

A- 3.75 77.00 

– 

79.99 

Sanga

t Baik 

B+ 3.50 74.00 

– 

76.99 

Baik 

B 3.00 68.00 

– 

73.99 

Baik 

B- 2.75 65.00 

– 

67.99 

Baik 

C+ 2.50 62.00 

– 

64.99 

Cukup 

Baik 

C 2.00 56.00 

– 

61.99 

Cukup 

D 1.00 46.00 

– 

55.99 

Kuran

g 

E 0,00 < 

45,99 

Sanga

t 

Kuran

g 

(Tidak 

Lulus) 

2) Mahsiswa mendapatkan 

kartu hasil studi (KHS) 

yang dinyatakan dengan 

Indeks Prestasi semester 

(IPS). 

3) Mahasiswa mendapatkan 

Transkrip Nilai yang 

menyatakan dengan indeks 

prestasi kumulatif (IPK). 

4) Hasil penilaian dapat 

diakses oleh mahasiswa 



 

 

g. Kelulusan Mahasiswa 

1) Mahasiswa program diploma 

dan program sarjana 

dinyatakan lulus apabila telah 

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) 

2) Mahasiswa diberikan predikat 

kelulusan berdasarkan IPK 

yang diperolehnya. 

3) Mahasiswa yang lulus harus 

diberikan ijazah, gelar, surat 

keterangan pendamping 

ijazah (SKPI) dan Transkrip. 

 

 

 

g. Kelulusan Mahasiswa 

1) Mahasiswa program 

diploma dan 

program sarjana 

dinyatakan lulus 

apabila telah 

menempuh seluruh 

beban belajar yang 

ditetapkan dan 

memiliki capaian 

pembelajaran 

lulusan tanpa ada 

nilai E pada setiap 

mata kuliah. 

2) Mahasiswa 

diberikan predikat 

kelulusan 

berdasarkan IPK 

yang diperolehnya 

selama kuliah. 

 

 

melalui sistem informasi 

akademik (SIAKAD). 

g. Kelulusan Mahasiswa sebagai 

berikut : 

1) Mahasiswa dapat 

dinyatakan lulus apabila 

telah menempuh beban 

studi minimal 144 sks dan 

memiliki IPK minimal 2.00 

2) Terdapat kriteria/predikat 

kelulusan berdasarkan IPK 

diatur seperti dalam tabel 

sebagai berikut : 

IPK Predikat 

3.51 – 

4.00 

Pujian 

3.01 – 

3.50 

Sangat 

Memuaskan 

2.76 – 

3.00 

Memuaskan 

 

h. Mahasiswa dinyatakan lulus 

dengan predikat dengan pujian 

apabila tidak memiliki nilai C, 

masa studi maksimal 8 

(delapan) semester. 

i. Setiap mahasiswa yang lulus 

diberikan Ijazah, gelar dan 

surat keterangan pendamping 

ijazah (SKPI) 

j. Setiap Mahasiswa yang lulus 

diberikan transkrip Akademik. 

k. Sertifikasi kompetensi 

diberikan kepada lulusan yang 

mengikuti dan lulus ujian 

kompetensi. 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk 

mencapai / memenuhi isi Standar 

SPMI PT 

a. Ketua STMA Trisakti 

b. Wakil Ketua I 

c. Kepala Program Studi 

d. Kepala Penajminan Mutu Perguruan Tiggi 



e. Dosen 

f. Tenaga Kependidikan 

g. Mahasiswa 

8. Dokumen a. SOP Penilaian, teknik dan instrumen penilaian 

b. SOP Rubrik Penilaian 

c. SOP Pelaporan Penilaian 

d. SOP Kelulusan 

e. SOP Penilaian Merdeka Belajar 

f. SOP Sidang Virtual 

g. SOP Yudisium 

9. Referensi 

 

a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

b. Peraturan Presiden 08 tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

c. Statuta STMA Trisakti 

d. Renstra STMA Trisakti  

e. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di 

Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-

Kampus Merdeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDAR 5.  DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN 

STMA TRISAKTI JAKARTA 

 

 

1.Visi, dan Misi Visi: 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani 

dan diminati oleh masyarakat indonesia  

 

Misi  

a. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman 

b. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi berjalan sesuai 

rencana strategis 

c. Membangun tata Kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti 

 

2. Definisi Istilah a. Tridharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama 

yag diemban oleh Perguruan Tinggi yang meliputi bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria 

minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

c. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari 

sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan 

akademik dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu 

tertentu. 

d. 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. 

e. Bagian sumber daya manusia adalah bidang sekolah tinggi 

dan unit pelaksana administrasi yang membantu pimpinan 

sekolah tinggi di bidang sumber daya manusia  

f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 



menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui 

pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

g. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik 

yang berdasarka pendidikan dan keahliannya diberi tugas 

sebagai pelaksana kegiatan administrasi teknisi, laboran, 

pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan sekolah 

tinggi. 

h. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan 

tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik 

serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di 

sekolah tinggi. 

i. Man Power Planning (MPP) adalah suatu proses dan rencana 

yang berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi 

mengukur ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia 

yang akan datang. 

j. Sertifikasi Pendidikan adalah Bukti formal yang diberikan 

kepada dosen sebagai pengakuan tenaga profesional. 

k. Jabatan Akademik Dosen (JAD) adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang 

dalam pelaksanaanya didasarkan pada keahlian tertentu 

bersifat mandiri. 

3. Rationale Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti 

menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan 

menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan yang 

bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan 

mengembangakan sumber daya manusia di lingkungan Sekolah 

Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. 

Tujuan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: 

1. Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan 

dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan STMA 

Trisakti. 

2. Menjamin dukungan sumber daya manusia dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan standar 

nasional pendidikan tinggi dan memberikan output berupa 

lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang 

ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan 

akademik yang prima. 

3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban STMA Trisakti kepada 

masyarakat dalam mengelola sumber daya manusia yang 



bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel. 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5. Strategi 6. Indikator 

a. STMA Trisakti harus 

memiliki sistem pengelolaan 

dosen yang lengkap, 

transparan dan akuntabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Dosen harus memiliki 

kualifikasi akademik dan 

kompetensi pendidik, sehat 

jasmani dan rohani serta 

memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c. Beban kerja dosen didasarkan 

kepada kegiatan pokok dosen, 

kegiatan dalam bentuk 

pelaksanaan tugas tambahan 

dan kegiatan penunjang. 

 

a. Pedoman 

pengelolaan dosen 

yang mencakup: 

1. Perencanaan. 

2. Rekrutmen, 

seleksi dan 

penetapan dosen. 

3. Orientasi dosen. 

4. Pengembangan 

karir. 

5. Remunerasi, 

penghargaan dan 

sanksi 

b. Panduan kualifikasi 

dosen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pedoman beban 

kerja dosen (BKD). 

 

 

 

 

a. Adanya pedoman 

pengelolaan dosen yang 

mencakup :  

1. Perencanaan. 

2. Rekrutmen, seleksi dan 

penetapan dosen. 

3. Orientasi dosen. 

4. Pengembangan karir. 

5. Remunerasi, 

penghargaan dan 

sanksi. 

 

 

b. Dosen memiliki 

kualifikasi:  

1. Seluruh dosen memiliki 

kualifikasi akademik 

minimal S2 yang 

relevan dengan 

program studi. 

2. 20% dosen memiliki 

jabatan akademik 

dosen (JAD) minimal 2 

tahun. 

3. > 20% dosen tetap 

memiliki sertifikasi 

pendidik/sertifikasi 

dosen. 

4. 10% peningkatan 

jumlah dosen S3 setiap 

2 tahun. 

c. Beban kerja dosen sebagai 

berikut: 

1. Beban kerja dosen 

(BKD) minimal 12 sks 

per semester untuk 

pendidikan dan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Dosen seharusnya terdiri dari 

dosen tetap dan dosen tidak 

tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Pengembangan dosen harus 

mengacu kepada kebutuhan 

penyelenggaraan kurikulum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Panduan dosen tetap 

dan dosen tidak 

tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Panduan 

pengembangan 

dosen tetap. 

 

pengajaran. 

2. Beban kerja dosen 

(BKD) minimal 5 sks 

per semester untuk 

kegiatan penelitian, 

pengabdian kepada 

masyarakat dan 

kegiatan penunjang 

lainnya. 

3. Beban kerja dosen 

(BKD) mengacu pada 

nisbah dosen dan 

mahasiswa. 

4. Beban kerja dosen 

(BKD) sebagai 

pembimbing utama 

dalam penelitian dalam 

rangka penyusunan 

skripsi atau tugas akhir 

paling banyak 10 

mahasiswa per 

semester.  

 

 

d. Dosen terdiri dari: 

1. Jumlah dosen tetap 

setiap program studi 

minimal 5 orang. 

2. Jumlah dosen tetap 

memiliki rasio 1:25 

(eksakta) dan 1:35 

(sosial) untuk setiap 

program studi. 

3. Dosen tetap minimal 

60% dari jumlah 

seluruh dosen. 

e. Pengembangan dosen 

sebagai berikut: 

1. Seluruh dosen memiliki 

jabatan akademik 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

f. Dosen harus diberikan 

kesempatan untuk melakukan 

aktifitas-aktifitas untuk 

kepentingan pengembangan 

diri sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

g. STMA Trisakti harus 

memiliki sistem pengelolaan 

tenaga kependidikan yang 

lengkap, transparan dan 

akuntabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Tenaga kependidikan 

memiliki kualifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Panduan 

pengembangan 

dosen tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Pedoman 

pengelolaan tenaga 

kependidikan yang 

mencakup: 

1. Perencanaan. 

2. Rekrutmen, 

seleksi dan 

penetapan tenaga 

kependidikan. 

3. Orientasi tenaga 

kependidikan. 

4. Pengembangan 

karir. 

5. Remunerasi, 

penghargaan dan 

sanksi 

h. Panduan kualifikasi 

tenaga 

kependidikan. 

dosen asisten ahli. 

2. 40% dosen memiliki 

jabatan akademik 

dosen lektor pada tahun 

2045. 

3. Peningkatan jabatan 

akademik dosen 

dilakukan setiap 

minimal 2 tahun sekali. 

f. Dosen diberikan 

kesempatan: 

1. Dosen mengikuti 

kegiatan 

pelatihan/workshop/se

minar minimal 1x per 

semester. 

2. Dosen mengikuti 

seminar sebagai 

pembicara atau 

narasumber minimal 1x 

per tahun akademik. 

g. Adanya pedoman 

pengelolaan tenaga 

kependidikan yang 

mencakup: 

1. Perencanaan. 

2. Rekrutmen, seleksi dan 

penetapan tenaga 

kependidikan. 

3. Orientasi tenaga 

kependidikan. 

4. Pengembangan karir. 

5. Remunerasi, 

penghargaan dan 

sanksi. 

 

 

 

h. Tenaga kependidikan 

sebagai berikut: 



akademik paling rendah 

lulusan program D3 yang 

dinyatakan dengan ijazah 

sesuai dengan kualifikasi 

tugas dan fungsinya, kecuali 

bagi tenaga administrasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Tenaga kependidikan harus 

diberikan kesempatan untuk 

melakukan aktifitas-aktifitas 

untuk kepentingan 

pengembangan diri sesuai 

dengan kebutuhan-kebutuhan 

yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Panduan 

pengembangan 

tenaga 

kependidikan.  

1. Tenaga administrasi 

minimal memiliki 

kualifikasi pendidikan 

tingkat SMA atau 

sederajat. 

2. Tenaga kependidikan 

tetap minimal memiliki 

kualifikasi pendidikan 

setingkat D3 atau 

sederajat. 

3. Untuk laboran 

memiliki kompetensi 

yang sesuai dengan 

laboratorium dimana 

akan ditempatkan 

minimal S1. 

i. Tenaga kependidikan 

sebagai berikut: 

1. Tenaga kependidikan 

mengikuti kegiatan 

pelatihan/workshop/sem

inar minimal 1x setiap 

tahunnya. 

2. 10% tenaga 

kependidikan yang 

memiliki sertifikasi 

kompetensi sesuai 

dengan bidang tugas dan 

keahliannya pada tahun 

2045. 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk 

mencapai / memenuhi isi Standar 

SPMI PT 

 

 

 

 

a. Ketua STMA Trisakti 

b. Wakil Ketua I 

c. Wakil Ketua II 

d. Kepala Program Studi 

e. Kepala Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 

f. Kepala Bagian Personalia 

8. Dokumen a. Man Power Planning Program Studi dan Bidang Kerja 

b. SOP pengelolaan dosen 



c. SOP kualifikasi dosen 

d. SOP beban kerja dosen (BKD) 

e. SOP dosen tetap dan dosen tidak tetap 

f. SOP pengembangan dosen tetap 

g. SOP pengelolaan tenaga kependidikan 

h. SOP kualifikasi tenaga kependidikan 

i. SOP pengembangan tenaga kependidikan 

 

9. Referensi 

 

a. Manual Kepegawaian Yayasan Trisakti 

b. Statuta STMA Trisakti 

c. Renstra STMA Trisakti  

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Dosen 

f. Dokumen Man Power Planning Program Studi dan 

Bidang Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDAR 6. SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

STMA TRISAKTI JAKARTA 

 

 

1.Visi,dan Misi Visi: 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani 

dan diminati oleh masyarakat indonesia  

 

Misi  

a. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman 

b. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi berjalan sesuai 

rencana strategis 

c. Membangun tata Kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti 

 

2. Definisi Istilah a. Sarana: perlengkapan yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah - 

pindah. 

b. Prasarana: fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan 

fungsi satuan pendidikan.  

c. Perabot: sarana pengisi ruang. 

d. Buku: karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN 

sebagai bahan pembelajaran.  

e. Lahan: bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat 

prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan 

pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, 

dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan 

suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.  

f. Bangunan: gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di 

atas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan 

pembelajaran pada pendidikan tinggi.  

g. Ruang kuliah: ruang untuk pembelajaran teori dan praktik 

yang tidak memerlukan peralatan khusus.  

h. Ruang perpustakaan: ruang untuk menyimpan dan memeroleh 

informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.  



i. Ruang dosen: ruang untuk dosen bekerja di luar ruang kuliah.  

j. Laboratorium: ruang untuk melakukan kegiatan praktikum 

dan praktik pembelajaran di mana peserta didik berinteraksi 

dengan objek pembelajaran menggunakan instrumen yang 

sesuai untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala 

yang dapat diamati secara langsung.  

k. Ruang organisasi kemahasiswaan: ruang untuk melakukan 

kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi 

kemahasiswaan.  

l. Toilet/WC: ruang untuk membuang air besar dan/atau kecil.  

m. Sarana prasarana olah raga: sumber daya pendukung yang 

terdiri dari segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan 

yang digunakan untuk perlengkapan olah raga. 

n. Sarana berkesenian: segala daya dan upaya sumber daya 

pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis alat yang 

digunakan untuk media berkesenian. 

3. Rationale Sebagai pedoman dalam mengelola sarana dan prasarana  

pembelajaran di STMA Trisakti yang mengatur pengelolaan 

sarana dan prasarana pembelajaran dan pengalokasian pendapatan 

STMA Trisakti yang digunakan untuk menjamin 

terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi 

akademik. 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 

a. Bidang II STMA Trisakti 

menyediakan sarana pembelajaran 

yang minimal terdiri atas: 

1. perabot; 

2. peralatan pendidikan; 

3. media pendidikan; 

4. buku, buku elektronik, dan 

repositori;  

5. sarana teknologi informasi dan 

komunikasi; 

6. instrumentasi eksperimen;  

7. sarana olahraga;  

8. sarana berkesenian;  

9. sarana fasilitas umum;  

10. bahan habis pakai; dan  

11. sarana pemeliharaan, 

a. Membuat 

perencanaan 

pengadaan, 

perawatan dan 

perbaikan sarana dan 

prasarana 

pembelajaran dan 

sarana dan prasarana 

yang dapat diakses 

oleh mahasiswa 

dengan kebutuhan 

khusus dengan 

memperhatikan 

standar kualitas yang 

telah ditetapkan 

meliputi jumlah, 

a. Adanya rancangan pengadaan, 

perawatan, dan perbaikan 

saarana dan prasarana 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



keselamatan, dan keamanan. 

yang sesuai dengan standar jumlah, 

jenis, dan spesifikasi sebagaimana 

ditetapkan berdasarkan rasio 

penggunaan sarana sesuai dengan 

karakteristik metode dan bentuk 

pembelajaran, serta harus menjamin 

terselenggaranya proses 

pembelajaran dan pelayanan 

administrasi akademik. 

 

b. Bidang II STMA Trisakti 

menyediakan prasarana 

pembelajaran yang minimal terdiri 

dari atas: 

1. lahan; 

2. ruang kelas; 

3. perpustakaan; 

4. laboratorium/studio/bengkel 

kerja/unit produksi; 

5. tempat berolahraga; 

6. ruang untuk berkesenian; 

7. ruang unit kegiatan 

mahasiswa; 

8. ruang pimpinan Perguruan 

Tinggi; 

9. ruang Dosen; 

10. ruang tata usaha; dan 

11. fasilitas umum (jalan, air, 

listrik, jaringan komunikasi 

suara, dan data) 

sesuai dengan standar kualitas yang 

ditetapkan. 

 

c. Bidang II STMA Trisakti 

menyediakan sarana dan 

prasarana yang dapat diakses oleh 

mahasiswa yang berkebutuhan 

khusus yang minimal terdiri atas: 

1. pelabelan dengan tulisan 

jenis, spesifikasi, 

sebagaimana 

ditetapkan 

berdasarkan rasio 

penggunaan sarana 

sesuai dengan 

karakteristik metode 

dan bentuk 

pembelajaran, serta 

harus menjamin 

terselenggaranya 

proses pembelajaran 

dan pelayanan 

administrasi 

akademik 

 

b. Mengelola 

pendapatan untuk 

pengadaan, 

perawatan dan 

perbaikan sarana dan 

prasarana 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tersedianya sarana dan 

prasarana pembelajaran yang 

sesuai standar  



Braille dan informasi dalam 

bentuk suara 

2. lerengan (ramp) untuk 

pengguna kursi roda 

3. jalur pemandu (guiding block) 

di jalan atau koridor di 

lingkungan kampus 

4. peta/denah kampus atau 

gedung dalam bentuk 

peta/denah timbul 

5. toilet atau kamar mandi untuk 

pengguna kursi roda. 

Sesuai dengan standar dan pedoman 

kualitas yang ditetapkan 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk 

mencapai / memenuhi isi Standar 

SPMI PT 

a. Ketua STMA Trisakti 

b. Wakil Ketua I 

c. Wakil Ketua II 

d. Bagian Keuangan 

e. Bagian Umum 

8. Dokumen a. Program Kerja Tahunan  

b. RAPB Tahunan  

c. SK Penetapan Pembiayaan  

d. Laporan Keuangan Setiap Tahun 

9. Referensi 

 

a. STATUTA STMA Trisakti 

b. Renstra STMA Trisakti  

c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

 

 

 

  



STANDAR 7.  PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

STMA TRISAKTI JAKARTA 

 

 

1.Visi,dan Misi Visi: 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani 

dan diminati oleh masyarakat indonesia  

 

Misi  

a. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman 

b. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi berjalan sesuai 

rencana strategis 

c. Membangun tata Kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti 

 

2. Definisi Istilah CPL           : Capaian Pembelajaran Lulusan  

Renstra      : Rencana Strategis 

PDDIKTI  : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

 

3. Rationale Standar pengelolaan pembelajaran di STMA Trisakti merupakan 

acuan yang mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

Pembelajaran pada tingkat Program Studi. 

 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 

a. Wakil Ketua I Menetapkan 

Kurikulum dan Rencana 

Pembelajaran dalam setiap 

mata kuliah 

 

b. Kepala Program Studi 

Menetapkan Program 

Pembelajaran yang sesuai 

standar isi, standar proses, 

a. Membentuk Tim 

Pembuat Kurikulum dan 

Menyusun Kurikulum 

 

 

b. Program Studi 

Membentuk Tim 

Penyusun Program 

Pembelajaran yang 

a. Tersedianya 

Kurikulum dan 

Rencana Pembelajaran 

dalam setiap mata 

kuliah 

b. Adanya program 

Pembelajaran yang 

sesuai dengan standar 

dalam rangka 



standar penilaian dalam 

rangka mencapai CPL 

 

 

 

c. Civitas Akademika 

mewujudkan Kegiatan 

sistemik yang menciptakan 

suasana akademik dan budaya 

mutu yang baik 

 

 

 

 

 

d. Waket I bersama Kaprodi 

mengadakan pemantauan dan 

evaluasi secara periodik 

dalam rangka menjaga dan 

meningkatkan mutu proses 

pembelajaran 

 

 

 

e. Dosen secara periodik 

menggunakan Hasil Program 

Pembelajaran sebagai sumber 

data dan informasi dalam 

pengembangan mutu 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

f. Senat menetapkan Kebijakan, 

Renstra, dan Operasional 

pembelajaran 

disesaikan dengan CPL 

dan Menyusun program 

Pembelajaran 

disesuaikan dengan CPL 

 

c. Menumbuhkan suasana 

akademik dengan 

menyediakan fasilitas 

yang memadai seperti 

ruang diskusi, 

perpustakaan, 

laboratorium, dan 

smartroom. 

 

d. Melaksanakan 

pemantauan dan evaluasi 

proses pembelajaran 

minimal 1 kali setiap 

semesternya. 

 

 

 

 

 

e. Membuat laporan 

semesteran hasil 

program pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Membentuk tim 

penyusun kebijakan, 

Renstra, dan operasional 

pembelajaran dan 

mencapai CPL 

 

 

 

 

c. Adanya kegiatan 

sistemik yang 

menciptakan suasana 

akademik dan budaya 

mutu yang baik 

 

 

 

 

d. Adanya kegiatan 

pemantauan dan 

evaluasi secara 

periodik dalam rangka 

menjaga dan 

meningkatkan mutu 

proses Pembelajaran 

 

 

 

e. Tersedianya laporan 

hasil program 

Pembelajaran secara 

periodik sebagai 

sumber data dan 

informasi dalam 

pengambilan keputusan 

perbaikan dan 

pengembangan mutu 

pembelajaran 

 

 

f. Adanya kebijakan, 

Renstra, dan 

operasional terkait 

dengan Pembelajaran 



 

 

 

 

 

 

 

g. PPMPT bersama Waket I 

membuat Panduan 

penjaminan mutu 

pengembangan kegiatan 

Pembelajaran dan Dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Kepala Program Studi 

Membuat Laporan kinerja 

Program Studi dalam proses 

Pembelajaran 

Menyusun kebijakan, 

Renstra, dan operasional 

pembelajaran 

 

 

 

g. Membentuk Tim 

pembuat panduan 

penjaminan mutu 

pengembangan kegiatan 

Pembelajaran dan Dosen 

Membuat panduan, 

perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, 

pengawasan, penjaminan 

mutu, dan 

pengembangan kegiatan 

Pembelajaran dan Dosen 

 

h. Menyusun laporan 

kinerja Program Studi 

dan Melaporkan hasil 

kinerja Program Studi 

pada PDDIKTI 

yang dapat diakses 

oleh sivitas akademika 

dan pemangku 

kepentingan. 

 

g. Tersedianya panduan 

perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, 

pengawasan, 

penjaminan mutu, dan 

pengembangan 

kegiatan Pembelajaran 

dan Dosen 

 

 

 

 

 

 

h. Tersedianya laporan 

kinerja Program Studi 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk 

mencapai / memenuhi isi Standar 

SPMI PT 

a. Ketua STMA Trisakti 

b. Wakil Ketua I 

c. Wakil Ketua II 

d. Kepala Program Studi 

e. Kepala Penjaminan Mutu Perguruan Tiggi 

f. Kepala Bagian Akademik 

8. Dokumen a. STATUTA STMA Trisakti 

b. Renstra STMA Trisakti  

c. Program Kerja Tahunan  

9. Referensi 

 

a. STATUTA STMA Trisakti 

b. Renstra STMA Trisakti  

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional 

pendidikan tinggi 

 

 



 

STANDAR 8. PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

STMA TRISAKTI JAKARTA 

 

1.Visi,dan Misi Visi: 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani 

dan diminati oleh masyarakat indonesia  

 

Misi  

i. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman 

j. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi berjalan sesuai 

rencana strategis 

k. Membangun tata Kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

l. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti 

 

2. Definisi Istilah SPP : Sumbangan Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan 

BPP:  Biaya Penyelenggaraan Pendidikan 

RAPB:Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

SK: Surat Keputusan  

3. Rationale Sebagai Pedoman dalam mengelola pembiayaan pembelajaran di 

STMA Trisakti yang mengatur pengelolaan pembiayaan dan 

pengalokasian dana mahasiswa yang digunakan untuk 

operasional dan pengembangan . 

 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 

a. Bidang I dan Bidang II mengelola 

komponen Pembiayaan 

Pembelajaran berasal dari SPP 

dan BPP yang dibayarkan setiap 

periode  

b. Bidang I dan Bidang II mengelola 

Komponen SPP dan BPP 

digunakan untuk pengadaan 

sarana dan prasarana, 

a. Mentetapkan komponen 

SPP dan BPP sebagai 

kewajiban mahasiswa 

b. Mengelola anggaran 

SPP dan BPP untuk 

pengadaan sarana dan 

prasarana, 

pengembangan Dosen, 

dan Tenaga 

a. Adanya kompenen SPP dan 

BPP tertuang di SK setiap 

tahun 

b. Adanya Laporan keuangan 

yang mecakup penggunaan 

SPP dan BPP dsetiap tahun 

c. Adanya laporan Pengelolaan 

keuangan mencakup 

pembiayaan pembelajaran dan 



pengembangan Dosen, dan 

Tenaga Kependidikan di STMA 

Trisakti sesuai perencanaan 

program kerja.  

c. Bidang I dan Bidang II mengelola 

Kompoen pembiayaan di STMA 

Triskati terdiri dari penggunaan 

Biaya bahan operasional 

Pembelajaran, dan biaya 

operasional tidak langsung 

d. Bidang II menghitung biaya 

operasional Pendidikan Tinggi di 

STMA Triskati di tetapkan per 

mahasiswa per tahun. 

e. Bidang II Mengelola Biaya 

operasional Pendidikan Tinggi di 

STMA Trisakti ditetapkan secara 

pereodik dengan memperhatikan 

jenis program studi, tingkat 

akreditasi dan indeks kewilyahan  

f. Bidang II menyusun Rencana 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja (RAPB) Perguruan 

Tinggi tahunan dan menetapkan 

biaya yang ditanggung oleh 

mahasiswa. 

Kependidikan 

c. Mengelola pembiyaan 

menjadi operasional 

Pembelajaran, dan biaya 

operasional tidak 

langsung. 

d. Mereview dan Membuat 

SK Penetapan 

pembiayaan setiap tahun  

e. Membuat perencanaan 

pembiayaan dengan 

memperhatikan jenis 

program studi, tingkat 

akreditasi dan indeks 

kewilyahan 

f. Menyusun RAPB Setiap 

tahun melalui Raker. 

operasional tidak langsung 

setiap tahun  

d. Adanya SK penetapan 

pembiyaan setiap tahun 

e. Adanya dokumen perencanaan 

pembiyaan setiap tahun  

f. Adanya RAPB setiap tahun  

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk 

mencapai / memenuhi isi Standar 

SPMI PT 

a. Ketua STMA Trisakti 

b. Wakil Ketua I 

c. Wakil Ketua II 

d. Kepala Program Studi 

e. Kepala Penajminan Mutu Perguruan Tiggi 

f. Kepala Pusat Kerjasama dan Penerimaan dan Humas 

g. Bagian Keuangan  

8. Dokumen a. Program Kerja Tahunan  

b. RAPB Tahunan  

c. SK Penetapan Pembiayaan  

d. Laporan Keuangan Setiap Tahun 

 



9. Referensi 

 

a. STATUTA STMA Trisakti 

b. Renstra STMA Trisakti  

c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

 

 

 

 


