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1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO 

 

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Panca Marga 

Visi Universitas Panca Marga “Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berdaya Saing Global yang Berwawasan 

Kebangsaan pada tahun 2025” 

Misi Universitas Panca Marga: 

Meningkatkan kualitas lulusan dengan mengacu sasaran berstandar internasional dengan langkah sebagai berikut:  

1) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang proses akademik secara memadai sesuai dengan Standar 

Nasional Perguruan Tinggi dan Standar Perguruan Tinggi; 

2) Menyiapkan dosen yang memiliki kemampuan profesional dan keilmuan dengan studi lanjut; 

3) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berwawasan kebangsaan;  

4) Melaksanakan kerja sama antar Perguruan tinggi dan instansi terkait ditingkat nasional dan internasional;  

Tujuan Universitas Panca Marga: 

1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengikuti perkembangan IPTEK dan IMTAQ; 

2. Melaksanakan seminar nasional dan internasional serta terpublikasi secara online; 

3. Membuat artikel yang dipublikasikan di jurnal internasioal bereputasi terindeks scopus; 

4. Meningkatkan riset mahasiswa secara berkelanjutan 

5. Penulisan Buku ISBN, Jurnal ISSN, nasional terakreditasi dan internasional; 

6. Pelatihan jurnal nasional dan internasional yang bereputasi; 

7. Peningkatan nilai akreditasi di semua Prodi 

8. Melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi 

 

2. RASIONAL 

 

Sebagai patokan, aturan, kriteria yang harus dipenuhi dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Panca 

Marga Probolinggo yang salah satunya adalah dengan pemenuhan kompetensi lulusan dari masing-masing 

Program Studi. Untuk itu perlu disusun sebuah Standar Kompetensi Lulusan di lingkungan Universitas 

Panca Marga Probolinggo. 

 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor Dekan 
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Ketua program studi  

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Kompetensi Lulusan: kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang mengacu pada 

dan setara jenjang kualifikasi KKNI. 

2) Sikap: 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 siswa, 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

3) Pengetahuan: 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. 

4) Keterampilan: 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 yang mencakup keterampilan umum 

dan khusus. 

5) Keterampilan umum: kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka 

menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 

6) Keterampilan khusus: kemmapuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan 

bidang keilmuan program studi. 

7) Pengalaman kerja mahasiswa: pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu 

tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang 

sejenis. 

8) KKNI: 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 pekerjaan di berbagai 

sector 

9) Dosen: tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma PerguruanTinggi 

(Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

10) Mahasiswa: peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi. 

11) Program Studi: unit pengelola kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh ketua program studi dan 

berada dibawah koordinasi fakultas. 
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5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Kompetensi lulusan dari seluruh 

program studi harus memenuhi 

kriteria minimal kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan dan keterampilan 

yang dinyatakan dalam rumusan 

capaian pembelajaran (CP) lulusan 

yang wajib mengacu pada dan setara 

jenjang kualifikasi KKNI, sesuai 

dengan 

SN Dikti 

Universitas mewajibkan 

penyusunan kompetensi lulusan 

mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dinyatakan dalam 

rumusan capaian pembelajaran 

(CP) lulusan yang wajib mengacu 

pada dan setara jenjang kualifikasi 

KKNI, sesuai dengan SN Dikti 

100% penyusunan rumusan 

capaian pembelajaran lulusan 

mengacu pada KKNI yang 

mencakup 

1. Sikap 

2. Pengetahuan 

3. Keterampilan khusus 

4. Ketrampilan umum 

Rumusan capaian pembelajaran (CP) 

lulusan digunakan sebagai acuan 

utama pengembangan standar isi 

pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar penilaian 

pembelajaran, standar dosen dan 

tenaga kependidikan, standar sarana 

dan prasarana pembelajaran, standar 

pengelolaan pembelajaran, dan 

standar pembiayaan pembelajaran. 

Universitas menetapkan bahwa 

pengembangan standar isi 

pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar penilaian 

pembelajaran, standar dosen dan 

tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana pembelajaran, 

standar pengelolaan pembelajaran, 

dan standar pembiayaan 

pembelajaran mengacu pada 

rumusan capaian pembelajaran 

(CP) lulusan. 

100% Rumusan capaian 

pembelajaran (CP) lulusan 

dijadikan acuan utama 

pengembangan standar isi 

pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar penilaian 

pembelajaran, standar dosen dan 

tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana 

pembelajaran, standar 

pengelolaan pembelajaran, dan 

standar 

pembiayaan pembelajaran. 

Rumusan sikap dan keterampilan 

umum dalam capaian pembelajaran 

lulusan dari seluruh program studi di 

Universitas Panca Marga Probolinggo 

selain wajib mengacu kepada KKNI 

(sesuai dengan SN Dikti), harus 

mencakup kompetensi tambahan yaitu 

Universitas menetapkan bahwa 

rumusan sikap dan keterampilan 

umum dalam capaian 

pembelajaran lulusan dari seluruh 

program studi di Universitas 

Panca Marga Probolinggo selain 

mengacu kepada KKNI (sesuai 

100% rumusan sikap dan 

keterampilan umum dalam capaian 

pembelajaran lulusan dari seluruh 

program studi di Universitas 

Panca Marga Probolinggo selain 

mengacu kepada KKNI (sesuai 

dengan SN Dikti), juga mencakup 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

memiliki pemahaman terhadap nilai-

nilai anti korupsi, dan multikultural. 

dengan SN Dikti), juga mencakup 

kompetensi tambahan 

kompetensi tambahan yaitu 

memiliki pemahaman terhadap 

nilai- 

nilai anti korupsi, jati diri panca 

marga dan kebangsaan. 

Rumusan pengetahuan dan 

keterampilan khusus dalam capaian 

pembelajaran lulusan dari seluruh 

program studi di Universitas Panca 

Marga Probolinggo wajib berdasarkan 

pada umpan balik dari stakeholders, 

kebijakan asosiasi program studi, dan 

masukan dari pakar sesuai dengan 

bidang keilmuan program studi 

Universitas menetapkan rumusan 

pengetahuan dan keterampilan 

khusus dalam capaian 

pembelajaran lulusan dari seluruh 

program studi di Universitas 

Panca Marga Probolinggo wajib 

berdasarkan pada umpan balik dari 

stakeholders, kebijakan asosiasi 

program studi, dan masukan dari 

pakar sesuai dengan bidang 

keilmuan program studi 

100% rumusan pengetahuan dan 

ketrampilan khsusus dalam 

capaian pembelajaran lulusan 

wajib berdasarkan : 

1. Umpan balik dari 

stakeholders 

2. Kebijakan asosiasi program 

studi 

3. Masukan dari pakar sesuai 

dengan bidang keilmuan 

program studi. 

Rumusan capaian pembelajaran 

lulusan dari seluruh program studi 

yang mencakup sikap, pengetahuan 

dan keterampilan diusulkan kepada 

Direktur 

Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan (DIRJEN 

BELMAWA) untuk ditetapkan sebagai 

capaian pembelajaran lulusan, serta 

dikaji dan ditetapkan sebagai rujukan 

program studi sejenis oleh Menteri. 

Universitas mengatur proses 

pengusulan rumusan capaian 

pembelajaran lulusan dari seluruh 

program studi yang mencakup 

sikap, pengetahuan 

dan keterampilan kepada Direktur 

Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan (DIRJEN 

BELMAWA) untuk ditetapkan 

sebagai capaian pembelajaran 

lulusan, serta dikaji dan ditetapkan 

sebagai rujukan program studi 

sejenis oleh Menteri 

100% rumusan capaian 

pembelajaran lulusan dari seluruh 

program studi yang mencakup 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan yang telah 

tersusun diusulkan kepada 

Direktur Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan (DIRJEN 

BELMAWA) untuk ditetapkan 

sebagai capaian pembelajaran 

lulusan, serta dikaji dan 

ditetapkan sebagai rujukan 

program studi sejenis oleh 

Menteri. 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Penyusunan, pengusulan, pengkajian, 

dan penetapan rumusan capaian 

pembelajaran lulusan sebagai rujukan 

program studi sejenis wajib 

mengikuti peraturan yang dikeluarkan 

oleh Kemenristek 

Dikti. 

Universitas mewajibkan program 

studi dalam proses penyusunan 

dan pengusulan rumusan capaian 

pembelajaran lulusan mengikuti 

peraturan yang dikeluarkan oleh 

Kemenristek Dikti. 

100% proses penyusunan dan 

pengusulan rumusan capaian 

pembelajaran lulusan mengikuti 

peraturan yang dikeluarkan oleh 

Kemenristek Dikti. 

Kompetensi minimal lulusan untuk 

meningkatkan daya saing lulusan 

dalam menghadapi Revolusi Industri 

4.0 

Universitas menetapkan 

peningkatan kualitas lulusan 

berdasarkan : 

1. Lama studi mahasiswa 

2. Produktivitas lulusan 

3. Rerata IPK lulusan 

4. Masa tunggu lulusan 

5. Jumlah lulusan kependidikan 

yang mengikuti PKN 

6. Lulusan yang langsung bekerja 

7. Lulusan menguasai TIK 

Peningkatan lulusan 

berdasarkan : 

1. Lama studi mahasiswa 3 

tahun 6 bulan 

2. Produktivitas lulusan 20% 

3. Rerata IPK lulusan 3,35 

4. Masa tunggu lulusan 6 bulan 

5. Jumlah lulusan kependidikan 

yang mengikuti PKN 10% 

6. Lulusan yang langsung 

bekerja 20% 

7. 90% Lulusan menguasai TIK 



 

7 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

No 

Dokumen : 

LPMI UPM 

- 1 - 

QA/IX/201

9/Rev.3 

Tanggal Pembuatan :  

 

1 Februari 2017 

Tanggal Revisi :  

 

14 September 2019 

Tanggal 

Implementasi :  

 

16 September 2019 

Kode Dokumen : STD-Pend. 

SPMI.01.001 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 7 dari 10 

 

6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Kompetensi lulusan dari 

seluruh program studi di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo harus 

memenuhi kriteria 

minimal kualifikasi 

kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, 

pengetahuan dan 

keterampilan yang 

dinyatakan dalam 

rumusan capaian 

pembelajaran (CP) 

lulusan yang wajib 

mengacu pada dan setara 

jenjang kualifikasi KKNI, 

sesuai dengan SN Dikti 

Kompetensi lulusan 

program studi 

rendah dan tidak 

mampu bersaing 

dengan lulusan dari 

perguruan tinggi 

lain 

Penyusunan rumusan 

capaian pembelajaran 

lulusan belum mengacu 

pada KKNI yang 

mencakup 

1. Sikap 

2. Pengetahuan 

3. keterampilan khusus 

4. ketrampilan umum 

Universitas mewajibkan 

penyusunan kompetensi 

lulusan mencakup sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan dinyatakan 

dalam rumusan capaian 

pembelajaran (CP) lulusan 

yang wajib mengacu pada dan 

setara jenjang kualifikasi 

KKNI, sesuai dengan SN Dikti 

Rumusan capaian 

pembelajaran (CP) lulusan 

digunakan sebagai acuan 

utama pengembangan 

standar isi pembejaran, 

standar proses 

pembelajaran, standar 

penilaian pembelajaran, 

standar dosen dan tenaga 

kependidikan, standar 

sarana dan prasarana 

pembelajaran, standar 

pengelolaan pembelajaran, 

dan standar pembiayaan 

pembelajaran. 

Rumusan capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak baik 

karena tidak 

mengacu deskripsi 

capaian 

pembelajaran 

lulusan KKNI dan 

tidak memiliki 

kesetaraan jenjang 

kualifikasi KKNI 

Rumusan capaian 

pembelajaran (CP) 

lulusan belum dapat 

dijadikan acuan utama 

pengembangan standar isi 

pembelajaran, standar 

proses pembelajaran, 

standar penilaian 

pembelajaran, standar 

dosen dan tenaga 

kependidikan, standar 

sarana dan prasarana 

pembelajaran, standar 

pengelolaan pembelajaran, 

dan standar pembiayaan 

pembelajaran 

Universitas menetapkan 

bahwa pengembangan standar 

isi pembelajaran, standar 

proses pembelajaran, standar 

penilaian pembelajaran, 

standar dosen dan tenaga 

kependidikan, standar sarana 

dan prasarana pembelajaran, 

standar pengelolaan 

pembelajaran, dan standar 

pembiayaan pembelajaran 

mengacu pada rumusan CP  
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Rumusan sikap dan 

keterampilan umum 

dalam capaian 

pembelajaran lulusan dari 

seluruh program studi 

mengacu kepada KKNI 

(sesuai dengan SN Dikti), 

mencakup kompetensi 

tambahan yaitu memiliki 

pemahaman terhadap 

nilai-nilai anti korupsi, dan 

multikultural. 

Kompetensi lulusan 

rendah serta tidak 

memiliki budi 

perketi yang baik 

Rumusan sikap dan 

keterampilan umum 

dalam capaian 

pembelajaran lulusan dari 

seluruh program studi di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo belum 

mengacu kepada KKNI 

(sesuai dengan SN Dikti), 

juga belum mencakup 

kompetensi tambahan 

yaitu memiliki 

pemahaman terhadap 

nilai-nilai anti korupsi, 

jati diri kanjuruhan dan 

multikultural. 

Universitas menetapkan 

bahwa rumusan sikap dan 

keterampilan umum dalam 

capaian pembelajaran lulusan 

dari seluruh program studi di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo selain mengacu 

kepada KKNI (sesuai dengan 

SN Dikti), juga mencakup 

kompetensi tambahan yaitu 

memiliki pemahaman terhadap 

nilai-nilai anti korupsi, jati diri 

panca marga dan multikultural 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Kebijakan SPMI Universitas Panca Marga Probolinggo 

2) Manual SPMI Standar Kompetensi Lulusan Universitas Panca Marga Probolinggo 

3) Prosedur Kerja terkait Standar Kompetensi Lulusan Universitas Panca Marga Probolinggo 

4) Instruksi Kerja terkait Standar Kompetensi Lulusan Universitas Panca Marga Probolinggo 

5) Formulir SPMI terkait Standar Kompetensi Lulusan Universitas Panca Marga Probolinggo 

6) Buku Kurikulum Program Studi 

7) RENSTRA Universitas, Fakultas dan Program Studi 

8) Spesifikasi Program Studi 

 

8. REFERENSI 

 

1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015 

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
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