
i | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN PENILAIAN 
PEMBELAJARAN 







iv | P a g e  
 

TIM PENYUSUN 

 

Penanggungjawab : Iwan Iskandar, S.K.M., M.K.M. 

Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang 

Pengarah    : Fidyah Aminin, SST., M.Kes. 

Wakil Direktur Bidang Akademik 

 

Perumus    : 

1. Nurul Aini Suria Saputri, SST., M.K.M. 

Koordinator Pengembangan Pendidikan 

2. Darwitri, SST., M.Keb. 

Penanggungjawab Evaluasi Prodi D-III Kebidanan 

3. Santa Novita Yosephin Silalahi, S.Kep., Ners. 

Penanggungjawab Evaluasi Prodi D-III Keperawatan 

4. Mutia Yuhesti, S.K.M. 

Penanggungjawab Evaluasi Prodi D-III Sanitasi 

 

Editor dan Layout  : Ronny Eka Saputra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v | P a g e  
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

PROSES JABATAN 

 

NAMA TANDA 
TANGAN 

TANGGAL 

PERUMUSAN Koordinator 
Pengembangan 

Pendidikan 

 

NURUL AINI 
SURIA 
SAPUTRI, 
SST, MKM 

 15 Maret 
2021  

PEMERIKSA 1 Kepala Pusat 
Penjaminan 
Mutu Dan 

Pengembangan 
Pendidikan 

 

ARTIA 
DIARINA, 
SKM, MKM 

 15 Maret 
2021  

PEMERIKSA 2 Wadir 1 

 

FIDYAH 
AMININ, 
SST, M.Kes 

 15 Maret 
2021  

PENETAPAN Direktur 

 

IWAN 
ISKANDAR, 
SKM, MKM 

 15 Maret 
2021  

PENGENDALIAN Koordinator 
Penjaminan  

Mutu 

 

RIAN 
YULIANA, 
S.Kep., 
M.Ns 

 15 Maret 
2021  

 

 

CATATAN PERUBAHAN 

 

No Tanggal Hlm. Yang 
Direvisi 

Revisi Alasan 
Revisi 

Tanda Tangan dan 
Nama 

Perevisi Pengesahan 

        
 

 

 

 

 

 

 



vi | P a g e  
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN SAMPUL  .....................................................................  i 

SK ...................................................................................................  ii 

TIM PENYUSUN .............................................................................  iv 

LEMBAR PENGESAHAN ...............................................................  v 

DAFTAR ISI ....................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR .......................................................................  vii 

BAB I : PENDAHULUAN ................................................................  1 

A. LATAR BELAKANG .........................................................  1 

B. TUJUAN ...........................................................................  1 

C. DASAR HUKUM ..............................................................  1 

BAB II : ISTILAH-ISTILAH DALAM EVALUASI HASIL BELAJAR  3 

BAB III : PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR ................  5 

BAB IV : PENUTUP ........................................................................  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii | P a g e  
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-

Nya Pedoman Penilaian Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang telah 

disusun. Pedoman Penilaian Pembelajaran ini disusun sebagai panduan dalam bagi 

dosen menilai sejauh mana peserta didik mencapai hasil belajar.  
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pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, salah satu kompetensi yang 

mesti dimiliki seorang pendidik adalah mampu merancang dan melaksanakan 

evaluasi, baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran. 

Pedoman Penilaian Pembelajaran ini diharapkan dapat dipahami oleh seluruh 

civitas akademika Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang. Prinsip penilaian mencakup 

prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan diharapkan dapat 

dilakukan secara terintegrasi. 

Kritik dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan senantiasa terbuka 

dan dimungkinkan untuk menyempurnakan revisi Pedoman Penilaian Pembelajaran 

ini di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang. Semoga Pedoman ini memberikan 

kontribusi bagi pengembangan Program Pendidikan Poltekkes Kemenkes 

Tanjungpinang. 

 

Tanjungpinang,   Maret 2021 

Direktur, 

 

 

Iwan Iskandar, S.K.M., M.K.M. 

NIP. 196807141992031003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan guna melihat 

sejauh mana tujuan pendidikan telah dapat dicapai atau dikuasai oleh 

peserta didik dalam bentuk hasil belajar yang diperlihatkannnya setelah 

mereka menempuh proses pembelajaran. Disamping itu juga untuk 

mengetahui keefektifan pengalaman belajar dalam mencapai hasil belajar 

yang optimal, evaluasi hasil belajar diarahkan untuk mengetahui pencapai 

kompetensi professional bidang kesehatan sesuai yang dipersyaratkan 

dalam kurikulum. 

Lulusan dari pendidikan tinggi diharapkan memiliki kompetensi 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berguna bagi masyarakat dan 

Negara. Penilaian di pendidikan tinggi diarahkan pada bentuk-bentuk yang 

memang mengukur keterampilan dan kemampuan mahasiswa secara 

komprehensif. 

 

B. TUJUAN 

1. Sebagai acuan bagi dosen dalam menilai hasil belajar peserta didik. 

2. Sebagai panduan untuk mengetahui pencapaian kompetensi 

professional mahasiswa yang dipersyaratkan dalam kurikulum. 

 

C. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
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5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang 

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 

Belajar Mahasiswa  

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang 

Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  

7. Standar Penilaian Pendidikan Tenaga Kesehatan 
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BAB II 

ISTILAH-ISTILAH DALAM EVALUASI HASIL BELAJAR 

 

 Istilah-istilah yang digunakan dalam evaluasi hasil belajar adalah 

sebagai berikut : 

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil 

belajar peserta didik.  

2. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

3. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.  

4. Penilaian oleh Pendidik, yaitu Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) 

dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan 

dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas / tes / ujian.  

5. Penilaian oleh Satuan Pendidikan, yaitu Penilaian hasil belajar oleh satuan 

pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan 

untuk semua mata kuliah. 

6. Penilaian formatif adalah penilaian yang dimaksudkan untuk memantau 

kemajuan belajar mahasiswa selama proses belajar berlangsung. Penilaian 

ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program 

pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan 

perbaikan. Penilaian formatif dilakukan melalui Ujian harian/kuis dan Ujian 

Tengah Semester. 

7. Penilaian sumatif adalah penilaian yang menghasilkan nilai atau angka 

yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada hasil belajar 

mahasiswa. Kegiatan penilaian ini dikakukan jika satuan pengalaman 

belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Penilaian sumatif 

dilakukan melalui Ujian Akhir Semester dan Penilaian Pencapaian 

Kompetensi. 
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8. Penilaian Pencapaian Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti 

secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku peserta 

didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan sesuai 

dengan kurikulum setiap prodi. 

9. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencaian 

kompentensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses 

pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan 

pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.  

10. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan 

satu Kompetensi Dasar (KD) atau Sub Kompetensi atau lebih.  

11. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik untuk mengukur pencapaian kompentensi peserta didik setelah 

melaksanakan 7 – 8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian 

meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub 

Kompetensi pada periode tersebut.  

12. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompentensi peserta didik diakhir semester. 

Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang memrepresentasikan seluruh 

KD atau Sub Kompetensi pada semester tersebut.  

13. Kartu Hasil Studi (KHS), adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang 

penilaian hasil belajar yang yang dinyatakan dengan huruf serta indeks 

prestasi dalam semester. Kartu Hasil Studi diproses oleh bagian 

Administrasi Akademik (ADAK). 

14. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah sistem yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan patokan 

yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menentukan nilai batas lulus 

untuk masing-masing mata kuliah.  

15. Transkrip Akademik, adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang 

rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta 

indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.  
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BAB III 

PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR 

 

A. Prinsip Penilaian 

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, 

dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.  

1. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar 

mampu:  

a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan  

b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.  

2. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses 

belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan 

kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.  

3. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar 

yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari 

pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.  

4. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai 

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

dan dipahami oleh mahasiswa.  

5. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.  

 

B. Teknik dan Instrument Penilaian 

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes 

tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas :  

1. Penilaian proses dalam bentuk rubric dan/atau penilaian hasil dalam 

bentuk porto folio atau karya desain.  

2. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.  

3. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan 

keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari 

berbagai teknik dan instrument penilaian  

Evaluasi hasil belajar dalam suatu mata kuliah dapat meliputi : 
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1. Quiz/ ulangan harian 

2. Ujian Tengah Semester (UTS) 

3. Laporan hasil pratikum, partisipasi, kerja lapangan 

4. Ujian Pratikum (Laboratorium/ Lapangan) 

5. Ujian Akhir Semester (UAS) 

6. Ujian Kompetensi 

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan 

instrument penilaian yang digunakan. 

 

C. Mekanisme dan Prosedur Penilaian 

Mekanisme penilaian terdiri atas:  

1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai; 

2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; 

3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil 

penilaian kepada mahasiswa; dan  

4. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 

secara akuntabel dan transparan.  

Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian 

tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan 

pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat 

dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.  

 

D. Persyaratan Ujian 

Mahasiswa diperkenankan mengikuti UAS bila memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan 

2. Memenuhi persyaratan administratif (administratif keuangan dan 

akademik) yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang 

3. Memenuhi persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya ≥50% yang 

secara ril diselenggarakan pada semester berjalan. Alasan 
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ketidakhadiran hanya dibenarkan jika sakit , ijin, dan dispensasi 

(penugasan dari kampus). Untuk absensi ≥50% - 75% harus diberikan 

tambahan penugasan sebelum mengikuti UAS. 

4. Mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum laboratorium, kerja 

lapangan, dan praktik klinik. 

 

E. Pelaksanaan Penilaian 

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. 

Pelaksanaan 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. Penilaian Hasil Belajar Oleh Dosen 

1. Perencanaan  

Setiap dosen harus membuat  

a. Kisi-kisi soal  

b. Bentuk soal sesuai pada setiap mata kuliah  

c. Analisa soal  

d. Kunci jawaban  

 

2. Pelaksanaan  

a. Setiap dosen harus melakukan evaluasi lisan maupun tulisan pada:  

1) Setiap akhir pokok bahasan  

2) Setiap tengah semester  

3) Setiap akhir semester sesuai kisi-kisi yang telah dibuat  

b. Dosen Koordinator mata kuliah harus mengoreksi dan mengolah 

hasil ujian mahasiswa, kemudian menyerahkan ke penanggung 

jawab evaluasi prodi paling lambat 2 minggu setelah UAS. 
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c. Dosen harus melakukan ujian perbaikan (remedial) pada mahasiswa 

yang mempunyai nilai teori kurang dari 68, maksimal sebanyak dua 

kali. Remedial pertama dan kedua dilakukan dalam rentang waktu 1 

minggu setelah UTS/UAS dilaksanakan. 

Apabila telah dilakukan sebanyak 2 kali remedial dan mahasiswa 

belum memenuhi nilai batas lulus 68, maka dilakukan kegiatan 

pembinaan berupa tutorial oleh tim pengajar pada materi yang dinilai 

kurang setelah dilakukan analisis hasil evaluasi. 

d. Dosen harus melakukan ujian perbaikan (remedial) pada mahasiswa 

yang mempunyai nilai praktikum kurang dari 79, maksimal sebanyak 

dua kali. Remedial pertama dan kedua dilakukan dalam rentang 

waktu seminggu setelah ujian praktikum. 

Apabila telah dilakukan sebanyak 2 kali remedial dan mahasiswa 

belum memenuhi nilai batas lulus 79, maka dilakukan kegiatan 

pembinaan berupa drill oleh tim pengajar pada materi yang dinilai 

kurang setelah dilakukan analisis hasil evaluasi. 

e. Dosen dan Clinical Instructure/CI harus melakukan ujian perbaikan 

(remedial) pada mahasiswa yang mempunyai nilai praktik 

klinik/lapangan kurang dari 79, maksimal sebanyak dua kali. 

Remedial pertama dilakukan melalui bimbingan oleh CI di lahan 

praktik sesuai kompetensi yang ingin dicapai selama maksimal 1 

minggu. Apabila mahasiswa belum menguasai kompetensi yang 

ditetapkan, maka bimbingan dilanjutkan di program studi. 

 

3. Evaluasi  

a. Penanggungjawab evaluasi Program Studi harus menyusun laporan 

hasil penilaian belajar mahasiswa pada setiap akhir semester dan 

disimpan pada bagian evaluasi prodi untuk dilaporkan ke bagian 

Administrasi Akademik (ADAK).  

b. Monitoring dan evaluasi hasil penilaian belajar mahasiswa dilakukan 

oleh Ketua Program Studi. 

 



9 | P a g e  
 

G. Penilaian Hasil Belajar oleh Institusi (Satuan Pendidikan) 

1. Perencanaan  

a. Pimpinan institusi menetapkan standar penilaian batas kelulusan 

peserta didik untuk mata kuliah yang menggunakan PAP.  

b. Pimpinan institusi harus menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian 

hasil belajar mahasiswa sesuai standar kompetensi. 

c. Pimpinan institusi harus mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan 

penilaian hasil belajar pada semua dosen di institusi.  

d. Pimpinan institusi menentukan: metode, waktu, tempat, penguji dan 

panitia pelaksana ujian. 

e. Tim dosen menyusun instrumen penilaian.  

f. Penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK) mahasiswa dilakukan 

menyesuaikan kebutuhan kompetensi lulusan masing-masing prodi.  

g. Ujian Laporan Tugas Akhir (LTA) maupun Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

dilakukan oleh masing-masing prodi. 

 

B. Pelaksanaan  

1. Pimpinan institusi memimpin rapat untuk mengkoordinasikan 

pelaksanaan penilaian dengan seluruh penguji.  

2. Pimpinan institusi menyelenggarakan penilaian secara komprehensif.  

 

C. Evaluasi prodi yang telah merekap hasil ujian mahasiswa harus 

melaporkan hasil belajar untuk didokumentasikan di bagian ADAK. 

 

H. Pelaporan Penilaian 

1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran yang 

terdapat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel Konversi Nilai 

No Nilai Absolut Angka Mutu  Huruf Mutu Kategori 

1 79-100 4 A sangat baik 
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2 68-78 3 B baik 

3 56-67 2 C cukup 

4 41-55 1 D kurang 

5 0-40 0 E sangat kurang 

 

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 indeks prestasi (IP).  

4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi 

dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).  

5. Indeks prestasi (IP) 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.  

6. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung 

dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah 

yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah 

sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.  

7. Standar kelulusan hasil belajar : 

a. Teori    : 68 (B) 

b. Praktik laboratorium : 79 (A) 

c. Praktik lapangan  : 79 (A) 

d. Laporan Tugas Akhir : 68 (B) 

8. Mahasiswa program diploma dinyatakan lulus apabila :  

a. Telah menempuh dan lulus seluruh beban belajar yang ditetapkan 

dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh 

prodi.  

b. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama 

dengan 2,00 (dua koma nol).  

c. Tidak terdapat huruf mutu D dan E. 
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d. Telah menyusun dan menulis laporan tugas akhir atau sejenisnya 

yang dipersyaratkan dan telah dinyatakan lulus. 

I. Penanganan Mahasiswa dengan Masalah Evaluasi Belajar 

1. Mahasiswa tidak dapat melanjutkan ke semester III jika IPK semester II 

kurang dari 2,00. 

2. Jika terdapat mahasiswa dengan IP sebesar kurang dari  2,00 di setiap 

semester, maka dilakukan pelaporan ke Wadir I untuk dikoordinasikan 

dengan Wadir III dan dibahas pada Rapat Senat Poltekkes Kemenkes 

Tanjungpinang. 

 

J. Kelulusan Mahasiswa 

Target kelulusan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang yang 

tertuang dalam Rencana Starategis Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang 

adalah 3,25. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dinyatakan 

dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan 

kriteria :  

1. 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);  

2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan 

apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,01 (tiga koma n0l 1) 

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

3.  Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian apabila 

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

 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: 

a. Ijazah bagi lulusan program diploma. 

b. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan 

keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar 

Program Studinya. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud, 

diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi 

profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikat yang terakreditasi. 
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c. Gelar. 

d. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

Demikian Pedoman Penilaian Pembelajaran Poltekkes Kemenkes 

Tanjungpinang ini dibuat, semoga dapat dilaksanakan dan dapat tercapai 

sesuai tujuan yang diharapkan. 
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