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1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO 

 

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 

 

Untuk mencapai visi dan misi Universitas Panca Marga Probolinggo dalam menyediakan pelayanan pendidikan 

yang bermutu, profesional dan kompetitif, Universitas Panca Marga Probolinggo wajib memastikan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan dapat berjalan 

dengan baik serta sesuai dengan peraturan dan ketetapan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

diperlukan standar pengelolaan pembelajaran Universitas Panca Marga Probolinggo. Oleh karena itu, berdasarkan 

Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal universitas perlu menyusun 

dan menetapkan standar yang harus dilaksanakan oleh fakultas dan program studi dalam pelaksanaan pembelajaran 

dalam rangka memenuhi kriteria minimal Standar Proses Pembelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan. 
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3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua program studi  

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1. Standar Proses Pembelajaran: kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi yang 

mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 

proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran 

lulusan. 

2. Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

3. Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam 

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan 

Perguruan Tinggi. 

4. RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa 

dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester (6 bulan) untuk mencapai capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

5. Fakultas: unit pengelola kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh dekan dan secara struktur 

perguruan tinggi berada diatas program studi. 

6. Program Studi: unit pengelola kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh ketua program studi dan 

berada dibawah koordinasi fakultas. 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 
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Pelaksanaan pembelajaran pada 

program studi untuk memperoleh 

capaian pembelajaran lulusan wajib 

memenuhi kriteria minimal Standar 

Proses Pembelajaran yang mencakup: 

a. Karakteristik proses 

pembelajaran; 

b. Perencanaan proses 

pembelajaran; 

c. Pelaksanaan proses 

pembelajaran; dan 

d. Beban belajar mahasiswa 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo melalui Lembaga 

Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 

melakukan monitoring dan 

evaluasi di seluruh program studi 

secara berkala untuk menjamin 

pelaksanaan proses pembelajaran 

memenuhi kriteria minimal yang 

telah ditetapkan Universitas Panca 

Marga Probolinggo melalui 

Lembaga Penjaminan Mutu 

Internal (PPM) melakukan 

monitoring dan evaluasi di seluruh 

program studi secara berkala untuk 

menjamin pelaksanaan proses 

pembelajaran memenuhi kriteria 

minimal karakteristik proses 

pembelajaran yang telah 

ditetapkan 

75% pelaksanaan proses 

pembelajaran di seluruh program 

studi mencakup ; 

a. Karakteristik proses 

pembelajaran; 

b. Perencanaan proses 

pembelajaran; 

c. Pelaksanaan proses 

pembelajaran; dan beban belajar 

mahasiswa 

 

85% pelaksanaan proses 

pembelajaran di seluruh program 

studi dimonitoring dan dievaluasi 

secara berkala oleh GKM dan 

KPM, (dibuktikan dengan 

dokumen laporan monev Gugus 

Kendali Mutu (GKM) di tingkat 

program studi dan dokumen 

analisis hasil laporan monev GKM 

tingkat fakultas 100% monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan proses 

pembelajaran di seluruh program 

studi terlaksana secara berkala 

(dibuktikan dengan dokumen 

laporan monev Gugus Kendali 

Mutu (GKM) di tingkat program 

studi dan dokumen analisis hasil 

laporan monev Gugus kendali 

mutu (GKM)di tingkat fakultas) 

 

100% pelaksanaan proses 

pembelajaran di seluruh program 

studi memenuhi kriteria minimal 

karakteristik proses pembelajaran 

yang telah ditetapkan (dibuktikan 

dengan dokumen laporan monev 
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Gugus Kendali Mutu (GKM) di 

tingkat program studi dan 

dokumen analisis hasil laporan 

monev Gugus kendali mutu 

(GKM)di tingkat fakultas) 

Karakteristik proses pembelajaran 

paling sedikit terdiri atas sifat: 

a. Interaktif (capaian 

pembelajaran lulusan diraih dengan 

mengutamakan proses interaksi dua 

arah antara mahasiswa dan dosen) 

b. Holistik (proses pembelajaran 

mendorong terbentuknya pola pikir 

yang komprehensif dan luas dengan 

menginternalisasi keunggulan dan 

kearifan lokal maupun nasional) 

c. Integratif (capaian 

pembelajaran lulusan diperoleh 

melalui proses pembelajaran yang 

terintegrasi untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan secara 

keseluruhan dalam satu kesatuan 

program melalui pendekatan 

antardisiplin dan multidisiplin) 

d. Saintifik (capaian pembelajaran 

lulusan diperoleh melalui proses 

pembelajaran yang mengutamakan 

pendekatan ilmiah sehingga tercipta 

lingkungan akademik yang 

berdasarkan sistem nilai, norma dan 

kaidah ilmu pengetahuan serta 
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menjunjung tinggi nilai-nilai agama 

dan kebangsaan) 

e. Kontekstual (capaian 

pembelajaran lulusan diperoleh 

melalui proses pembelajaran yang 

disesuaikan dengan tuntutan 

kemampuan menyelesaikan masalah 

dalam ranah keahliannya) 

f. Tematik (capaian pembelajaran 

lulusan diperoleh melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan 

dengan karakteristik keilmuan 

program studi dan dikaitkan dengan 

permasalahan nyata melalui 

pendekatan antardisiplin) 

g. Efektif (capaian pembelajaran 

lulusan secara berhasil guna dengan 

mementingkan internalisasi materi 

secara baik dan benar dalam kurun 

waktu optimum) 

h. Kolaboratif (capaian 

pembelajaran lulusan diperoleh 

melalui proses pembelajaran bersama 

yang melibatkan interaksi antar 

individu pembelajar untuk 

menghasilkan kapitalisasi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan) 

i. Berpusat pada mahasiswa 

(capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses pembelajaran yang 

mengutamakan pengembangan 

kreativitas, kapasitas, kepribadian, 

dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam 

mencari dan menemukan 

pengetahuan). 
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RPS paling sedikit memuat: 

a. Nama program studi, nama dan 

kode mata kuliah, semester, sks, nama 

dosen pengampu; 

b. Capaian pembelajaran lulusan 

yang dibebankan pada mata kuliah; 

c. Kemampuan akhir yang 

direncanakan pada tiap tahap 

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 mahasiswa 

yang diwujudkan dalam deskripsi 

tugas yang harus dikerjakan oleh 

mahasiswa selama satu semester; 

h. Kriteria, indikator, dan bobot 

penilaian; dan 

i.   Daftar referensi yang 

digunakan. 

Universitas menetapkan mata 

kuliah di seluruh program studi 

yang ada telah memiliki RPS 

100% mata kuliah di seluruh 

program studi yang ada di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo telah memiliki RPS 

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. 
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RPS wajib ditinjau dan disesuaikan 

secara berkala dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.. 

Universitas menetapkan 

peninjauan dan penyesuaian RPS 

dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi secara 

berkala minimal 2 (dua) 

tahun sekali 

Universitas menetapkan 

peninjauan dan penyesuaian RPS 

dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi secara 

berkala minimal 2 (dua) 

tahun sekali 

Pelaksanaan proses pembelajaran 

untuk setiap 

mata kuliah berlangsung dalam bentuk 

interaksi antara dosen, mahasiswa, dan 

sumber belajar dalam lingkungan 

belajar tertentu dan harus sesuai 

dengan RPS yang telah disusun 

Universitas menetapkan monitoring 

dan evaluasi di 

seluruh program studi secara berkala 

untuk menjamin kesesuaian antara 

pelaksanaan proses pembelajaran 

dengan RPS yang telah disusun 

100% monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan proses 

pembelajaran di seluruh program 

studi terlaksana secara berkala 

(dibuktikan dengan dokumen 

laporan monev Gugus Kendali 

Mutu (GKM) di tingkat program 

studi dan dokumen analisis hasil 

laporan monev Gugus Kendali 

Mutu di tingkat fakultas) 

 
100% pelaksanaan proses 

pembelajaran di seluruh program 

studi sesuai dengan RPS yang telah 

disusun (dibuktikan dengan 

dokumen laporan monev Gugus 

Kendali Mutu (GKM) di tingkat 

program studi dan dokumen analisis 

hasil laporan monev Gugus Kendali 

Mutu (KPM) 

di tingkat fakultas)program 

Proses pembelajaran yang terkait dengan 

penelitian mahasiswa wajib mengacu 

pada Standar Nasional Penelitian. 

Universitas menetapkan bahwa proses 

pembelajaran yang terkait dengan 

penelitian mahasiswa telah mengacu 

pada 
Standar Nasional Penelitian. 

75% proses pembelajaran yang 

terkait dengan penelitian 

mahasiswa telah mengacu pada 

Standar Nasional Penelitian. 
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Proses pembelajaran yang terkait dengan 

pengabdian kepada masyarakat oleh 

mahasiswa wajib mengacu pada Standar 

Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 

Universitas mentapkan bahwa proses 

pembelajaran yang terkait dengan 

pengabdian kepada masyarakat oleh 

mahasiswa telah mengacu pada 

Standar Nasional Pengabdian 
kepada Masyarakat. 

75% proses pembelajaran yang 

terkait dengan pengabdian kepada 

masyarakat oleh mahasiswa telah 

mengacu pada Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

Proses pembelajaran melalui kegiatan 

kurikuler wajib dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur melalui 

berbagai mata kuliah dan dengan beban 

belajar yang terukur. 

Universitas menetapkan bahwa 

proses pembelajaran melalui 

kegiatan kurikuler dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur melalui 

berbagai mata kuliah dan dengan 

beban 
belajar yang terukur. 

75% proses pembelajaran melalui 

kegiatan kurikuler dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur melalui 

berbagai mata kuliah dan dengan 

beban belajar yang terukur. 

Proses pembelajaran melalui kegiatan 

kurikuler wajib menggunakan metode 

pembelajaran yang efektif sesuai 

dengan karakteristik mata kuliah 

untuk mencapai kemampuan tertentu 

dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan yang telah 

ditetapkan. 

Universitas menetapkan bahwa 

proses pembelajaran melalui 

kegiatan kurikuler menggunakan 

metode pembelajaran yang efektif 

sesuai dengan karakteristik mata 

kuliah untuk mencapai kemampuan 

tertentu dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan yang 
telah ditetapkan. 

75% proses pembelajaran di seluruh 

program studi di Universitas Panca 

Marga Probolinggo menggunakan 

metode pembelajaran yang efektif 

sesuai dengan karakteristik mata 

kuliah untuk mencapai kemampuan 

tertentu dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan yang 

telah ditetapkan. 

Setiap mata kuliah diwadahi dalam suatu 

bentuk pembelajaran yang dapat berupa: 

a. Kuliah; 

b. Responsi dan tutorial; 

c. Seminar; dan 

d. Praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, atau praktik lapangan. 

serta dapat menggunakan satu atau 

gabungan dari beberapa metode 

pembelajaran yang meliputi: diskusi 

kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, 

pembelajaran berbasis masalah, atau 

metode pembelajaran lain yang dapat 

secara aktif memfasilitasi pemenuhan 
capaian pembelajaran lulusan. 

Universitas menetapkan bentuk serta 

metode pembelajaran dari setiap mata 

kuliah memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. 

100% bentuk pembelajaran mata 

kuliah sesuai standar. 

 
100% metode pembelajaran yang 

digunakan dapat secara aktif 

memfasilitasi pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

Bagi program pendidikan diploma empat, 

program sarjana, program profesi, 

program magister, program magister 

terapan, program spesialis, program 

doktor, dan program doktor terapan selain 

memiliki bentuk pembelajaran yang dapat 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui fakultas dan 

program studi menetapkan bentuk 

pembelajaran pada program sarjana, 

program profesi, dan program 

magister yang ada di Universitas 

100% bentuk pembelajaran pada 

program sarjana, program profesi, 

dan program magister yang ada di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggoditambah kegiatan 

penelitian, perancangan, atau 
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berupa kuliah, responsi dan tutorial, 

seminar, dan praktikum wajib ditambah 

bentuk pembelajaran berupa penelitian, 

perancangan, atau 
pengembangan. 

Panca Marga Probolinggoditambah 

kegiatan penelitian, perancangan, 

atau pengembangan (dalam bentuk 

skripsi untuk program sarjana dan 

program profesi, serta dalam bentuk 

thesis untuk 
program magister). 

pengembangan (dalam bentuk 

skripsi untuk program sarjana dan 

program profesi, serta dalam bentuk 

thesis untuk program magister). 

Kegiatan penelitian, perancangan, atau 

pengembangan dilakukan oleh 

mahasiswa dibawah bimbingan dosen 

dalam rangka pengembangan sikap, 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman 

otentik, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing 
bangsa. 

Universitas melalui fakultas 

menugaskan dosen untuk melakukan 

pembimbingan skripsi dan thesis 

yang dilakukan oleh mahasiswa. 

 
Universitas menetapkan dosen 
pembimbing skripsi dan thesis 
melakukan tugasnya secara maksimal 

100% skripsi dan thesis yang 

dilakukan oleh mahasiswa 

dilaksanakan dibawah bimbingan 
dosen.  
100% pembimbingan skripsi dan 
thesis berjalan secara maksimal 
didukung dengan kartu konsultasi 
bimbingan 

Bagi program pendidikan diploma empat, 

program sarjana, program profesi, dan 

program spesialis selain memiliki bentuk 

pembelajaran berupa kuliah, responsi dan 

tutorial, seminar, dan praktikum wajib 

ditambah bentuk pembelajaran berupa 

pengabdian kepada masyarakat. 

Universitas menetapkan bentuk 

pembelajaran pada program sarjana 

dan program profesi selain bentuk 

pembelajaran berupa kuliah, responsi 

dan tutorial, seminar, dan praktikum 

wajib ditambah bentuk pembelajaran 

berupa pengabdian kepada masyarakat 

dalam bentuk Kuliah Kerja 
Nyata (KKN). 

100% bentuk pembelajaran pada 

program sarjana dan program profesi 

yang ada di Universitas Panca Marga 

Probolinggoditambah bentuk 

pembelajaran berupa pengabdian 

kepada masyarakat dalam bentuk 

Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan oleh mahasiswa dibawah 

bimbingan dosen dalam rangka 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 

Universitas melalui menugaskan 

dosen untuk melakukan 

pembimbingan kegiatan KKN yang 

dilakukan oleh mahasiswa 

100% kegiatan KKN yang 

dilakukan oleh mahasiswa 

dilaksanakan dibawah bimbingan 

dosen 

Beban belajar mahasiswa dinyatakan 

dalam besaran satuan kredit semester 

(SKS) 

Universitas menetapkan program 

studi wajib memiliki sebaran mata 

kuliah yang menunjukkan beban 

belajar mahasiswa dalam setiap mata 

kuliah dinyatakan dalam 
besaran sks 

100% program studi di Universitas 

Panca Marga Probolinggomemiliki 

sebaran mata kuliah yang 

menunjukkan beban belajar 

mahasiswa dalam setiap mata kuliah 

dinyatakan dalam besaran 
sks 

Proses pembelajaran efektif dalam satu 

semester paling sedikit selama 16 (enam 

belas) minggu termasuk ujian tengah 

semester dan ujian akhir semester 

Universitas menetapkan proses 

pembelajaran efektif dalam satu 

semester diseluruh program studi 

dilaksanakan paling sedikit dalam 16 

(enam belas) minggu termasuk ujian 

tengah semester 
dan ujian akhir semester 

100% proses pembelajaran efektif 

dalam satu semester diseluruh 

program studi dilaksanakan paling 

sedikit dalam 16 (enam belas) 

minggu termasuk ujian tengah 

semester 
dan ujian akhir semester 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Masa dan beban belajar penyelenggaraan 

program pendidikan:  

a. Sarjana (S1), Diploma 

empat/Sarjana terapan: paling lama 

7 (tujuh) tahun akademik, dengan 

beban belajar mahasiswa paling 

sedikit 144 (seratus empat puluh 

empat) sks; 
 

Universitas menetapkan 

penyelenggaraan program 
pendidikan terkait masa dan beban 
belajar di seluruh program studi 
memenuhi standar yang telah 
ditetapkan. 

100% penyelenggaraan program 

pendidikan terkait masa dan 
beban belajar pada seluruh program 
studi memenuhi standar yang telah 
ditetapkan. 

Program profesi dapat diselenggarakan 

sebagai program lanjutan yang terpisah 

atau tidak terpisah dari program sarjana, 

atau program diploma empat/sarjana 
terapan. 

Universitas menyelenggarakan 

program profesi sebagai program 

lanjutan yang terpisah atau tidak 

terpisah dari program sarjana, atau 

program diploma empat/sarjana 

terapan. 

100% program profesi di Universitas 

Panca Marga Probolinggo 

diselenggarakan sebagai program 

lanjutan yang terpisah atau tidak 

terpisah dari program sarjana, atau 

program diploma 
empat/sarjana terapan. 

1 (satu) sks pada proses pembelajaran 

berupa kuliah, responsi, atau tutorial, 

terdiri atas: 

a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) 

menit perminggu per semester; 

b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 

(enam puluh) menit per minggu per 

semester; dan 

c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) 

menit per minggu per semester. 

Universitas menetapkan kurikulum 

seluruh program studi menunjukkan 

1 (satu) sks pada proses pembelajaran 

berupa kuliah, responsi, atau tutorial 

mengandung muatan beban belajar 

sesuai Standar Nasional Pendidikan. 

 
Universitas menetapkan proses 

pembelajaran berupa kuliah, 

responsi, atau tutorial di seluruh 

program studi dilaksanakan sesuai 

standar muatan beban belajar per 1 
(satu) sks yang telah ditetapkan. 

100% kurikulum program studi di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo menunjukkan 1 (satu) 

sks pada proses pembelajaran berupa 

kuliah, responsi, atau tutorial 

mengandung muatan beban belajar 

sesuai Standar Nasional Pendidikan. 

 
100% proses pembelajaran berupa 

kuliah, responsi, atau tutorial di 

seluruh program studi dilaksanakan 

sesuai standar muatan beban belajar 

per 1 (satu) sks yang telah 

ditetapkan. 

1 (satu) sks pada proses pembelajaran 

berupa seminar 

atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 

a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) 

menit perminggu per semester; 

b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) 

menit per minggu per semester. 

Universitas menetapkan 

kurikulum seluruh program 

studi menunjukkan 1 (satu) sks pada 

proses pembelajaran berupa seminar 

atau bentuk lain yang sejenis 

mengandung muatan beban belajar 

sesuai Standar Nasional Pendidikan. 

 
Universitas menetapkan proses 

pembelajaran berupa seminar atau 

bentuk lain yang sejenis di seluruh 

program studi dilaksanakan sesuai 

standar muatan beban belajar per 1 
(satu) sks yang telah ditetapkan. 

100% kurikulum program studi di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo 

menunjukkan 1 (satu) sks pada 

proses pembelajaran berupa seminar 

atau bentuk lain yang sejenis 

mengandung muatan beban belajar 

sesuai Standar Nasional Pendidikan. 

 
100% proses pembelajaran berupa 
seminar atau bentuk lain yang sejenis 
di seluruh program studi dilaksanakan 
sesuai standar muatan beban belajar 
per 1 (satu) sks yang telah ditetapkan. 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Penetapan perhitungan beban belajar 

disesuaikan dengan kebutuhan dalam 

memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan. 

Universitas menetapkan perhitungan 

beban belajar sesuai dengan 

kebutuhan dalam memenuhi capaian 
pembelajaran lulusan. 

100% perhitungan beban belajar 

sesuai dengan kebutuhan dalam 

memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan. 

1 (satu) sks pada proses pembelajaran 

berupa praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, praktik lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan/atau 

proses pembelajaran lain yang sejenis, 

170 (seratus tujuh puluh) menit per 

minggu per semester. 

Universitas menetapkan kurikulum 

seluruh program studi menunjukkan 1 

(satu) sks pada proses pembelajaran 

berupa praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, praktik lapangan, 

penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau proses 

pembelajaran lain yang sejenis, 

mengandung muatan 170 (seratus 

tujuh puluh) menit per minggu per 

semester. 

 
Universitas menetapkan proses 

pembelajaran berupa praktikum, 

praktik studio, praktik bengkel, 

praktik lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, 

dan/atau proses pembelajaran lain 

yang sejenis per 1 (satu) sks 

dilaksanakan 170 (seratus tujuh 

puluh) menit per minggu per 
semester. 

100% kurikulum program studi 

menunjukkan 1 (satu) sks pada 

proses pembelajaran berupa 

praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, praktik lapangan, 

penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau proses 

pembelajaran lain yang sejenis, 

mengandung muatan 170 (seratus 

tujuh puluh) menit per minggu per 

semester. 

 
100% proses pembelajaran berupa 

praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, praktik lapangan, 

penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau proses 

pembelajaran lain yang sejenis per 1 

(satu) sks dilaksanakan 170 (seratus 

tujuh puluh) menit per minggu per 

semester. 

Peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Universitas menetapkan proses 

pembelajaran dengan menggunakan 
daring dan blended learning 

100% setiap program studi 

menyelenggarakan perkuliahan secara 

daring untuk 3 MK 

75% perkuliahan menggunakan 
blanded learning 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Pelaksanaan pembelajaran 

pada program studi untuk 

memperoleh capaian 

pembelajaran lulusan wajib 

memenuhi kriteria minimal 

Standar Proses 

Pembelajaran yang 

mencakup: 

a. Karakteristik 

proses 

pembelajaran; 

b. Perencanaan proses 

pembelajaran; 

c. Pelaksanaan proses 

pembelajaran; dan 

Beban belajar mahasiswa 

Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

memenuhi syarat. 

 

Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

 

Nilai akreditasi 

program studi rendah 

atau tidak maksimal. 

Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan proses pembelajaran 

program studi tidak terlaksana 

secara berkala (dokumen laporan 

monev Gugus Kendali Mutu 

(GKM) di tingkat program studi 

dan dokumen analisis hasil 

laporan monev Gugus kendali 

mutu (GKM)di tingkat fakultas 

tidak lengkap) 

 

Pelaksanaan proses pembelajaran 

di program studi belum 

memenuhi kriteria minimal yang 

telah ditetapkan (dokumen 

laporan monev Gugus Kendali 

Mutu (GKM) di tingkat program 

studi dan 

dokumen analisis hasil laporan 

monev Gugus kendali mutu 

(GKM)di tingkat fakultas tidak 

1. lengkap) 

Rektor menetapkan dekan dan 

kaprodi memiliki komitmen 

yang tinggi dalam menjamin 

pelaksanaan proses 

pembelajaran di unit masing-

masing. 

 

PPM, fakultas dan program 

studi melakukan koordinasi 

dan sinergi yang kuat terkait 

monitoring dan evaluasi proses 

pembelajaran pada seluruh 

program studi di Universitas 

Panca Marga Probolinggo. 

 

Dekan dan kaprodi 

memastikan KPM dan GKM 

melakukan monitoring dan 

evaluasi proses pembelajaran 

tepat waktu dan secara berkala 

(dibuktikan dengan 

kelengkapan arsip monev 

GKM di program studi dan 

arsip analisis monev KPM di 

fakultas). 

 

Dekan dan kaprodi melakukan 

tindak lanjut terhadap hasil 

laporan monev dan hasil 

analisis monev proses 

pembelajaran. 

Karakteristik proses 

pembelajaran paling sedikit 

terdiri atas sifat: 

a. Interaktif (capaian 

pembelajaran lulusan 

diraih dengan 

mengutamakan proses 

interaksi dua arah antara 

mahasiswa dan dosen) 

Karakteristik 

proses 

pembelajaran tidak 

terpenuhi. 

 
Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

memenuhi syarat. 

Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan proses pembelajaran 

program studi tidak terlaksana 

secara berkala (dokumen laporan 

monev Gugus Kendali Mutu 

(GKM) di tingkat program studi 

dan dokumen analisis hasil 

laporan monev Gugus kendali 

mutu (GKM)di tingkat fakultas 

Rektor menetapkan dekan dan 

kaprodi memiliki komitmen 

yang tinggi dalam menjamin 

pelaksanaan proses 

pembelajaran di unit masing-

masing. 

PPM, fakultas dan program 

studi melakukan koordinasi 

dan sinergi yang kuat terkait 
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b. Holistik (proses 

pembelajaran 

mendorong 

terbentuknya pola pikir 

yang komprehensif dan 

luas dengan 

menginternalisasi 

keunggulan dan kearifan 

lokal maupun nasional) 

c. Integratif (capaian 

pembelajaran lulusan 

diperoleh melalui proses 

pembelajaran yang 

terintegrasi untuk 

memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan 

secara keseluruhan 

dalam satu kesatuan 

program melalui 

pendekatan antardisiplin 

dan multidisiplin) 

d. Saintifik (capaian 

pembelajaran lulusan 

diperoleh 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) 
e. Kontekstual (capaian 
pembelajaran lulusan 
diperoleh melalui proses 
pembelajaran yang 
disesuaikan dengan 
tuntutan kemampuan 
menyelesaikan masalah 
dalam ranah 
keahliannya) 
f. Tematik (capaian 
pembelajaran lulusan 
diperoleh melalui proses 
pembelajaran yang 

 
Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

 
Nilai akreditasi 

program studi rendah 

atau tidak maksimal. 

tidak lengkap) 

 
Pelaksanaan proses pembelajaran 

di program studi belum 

memenuhi kriteria minimal yang 

telah ditetapkan (dokumen 

laporan monev Gugus Kendali 

Mutu (GKM) di tingkat program 

studi dan dokumen analisis hasil 

laporan monev di tingkat fakultas 

tidak lengkap) 

monitoring dan evaluasi proses 

pembelajaran pada seluruh 

program studi di Universitas 

Panca Marga Probolinggo. 

 
Dekan dan kaprodi 

menetapkan KPM dan GKM 

melakukan monitoring dan 

evaluasi proses pembelajaran 

tepat waktu dan secara berkala 

(dibuktikan dengan 

kelengkapan arsip monev 

GKM di program studi dan 

arsip analisis monev KPM di 

fakultas). 

 
Dekan dan kaprodi melakukan 

tindak lanjut terhadap hasil 

laporan monev dan hasil 

analisis monev proses 

pembelajaran. 
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disesuaikan dengan 
karakteristik keilmuan 
program studi dan 
dikaitkan dengan 
permasalahan nyata 
melalui pendekatan 
antardisiplin) 

g. Efektif (capaian 
pembelajaran lulusan 
secara berhasil guna 
dengan mementingkan 
internalisasi materi 
secara baik dan benar 
dalam kurun waktu 
optimum) 

h. Kolaboratif (capaian 
pembelajaran lulusan 
diperoleh melalui proses 
pembelajaran bersama 
yang melibatkan 
interaksi antar individu 
pembelajar untuk 
menghasilkan 
kapitalisasi sikap, 
pengetahuan, dan 
keterampilan) 
i. Berpusat pada 
mahasiswa (capaian 
pembelajaran lulusan 
diraih melalui proses 
pembelajaran yang 
mengutamakan 
pengembangan 
kreativitas, kapasitas, 
kepribadian, dan 
kebutuhan mahasiswa, 
serta mengembangkan 
kemandirian dalam 
mencari dan menemukan 
pengetahuan). 

Perencanaan proses 

pembelajaran wajib 

disusun untuk setiap mata 

kuliah dalam bentuk 

rencana pembelajaran 

semester (RPS) yang 

ditetapkan dan 

dikembangkan oleh dosen 

Proses pembelajaran 

tidak terencana 

dengan baik. 

 

Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

memenuhi syarat. 

Tidak semua mata kuliah pada 

program studi yang ada di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo telah memiliki RPS 

Dekan menugaskan dosen 

secara mandiri atau bersama 

dalam kelompok dosen 

pengampu mata kuliah pada 

program studi di lingkungan 

fakultas masing-masing 

untuk mengembangkan RPS. 
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secara mandiri atau 

bersama dalam kelompok 

dosen pengampu mata 

kuliah program studi. 

 
Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

 
Nilai akreditasi 

program studi 

memenuhi syarat. 

 

 
Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

 
Nilai akreditasi 

program studi rendah 

atau tidak maksimal 

rendah atau tidak 

maksimal. 

Dekan menetapkan semua 

mata kuliah pada program 

studi yang ada di lingkungan 

fakultas masing-masing telah 

memiliki RPS 

RPS paling sedikit memuat: 

a. Nama program studi, 

nama dan kode mata 

kuliah, semester, sks, 

nama dosen pengampu; 

b. Capaian pembelajaran 

lulusan yang dibebankan 

pada mata kuliah; 

c. Kemampuan akhir 

yang direncanakan 

pada tiap 

tahap 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 

mahasiswa yang 

diwujudkan dalam 

Muatan RPS tidak 

memenuhi ketentuan 

yang berlaku. 

 
Proses pembelajaran 

tidak terencana 

dengan baik. 

 
Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

Tidak semua RPS mata kuliah di 

program studi memenuhi kriteria 

minimal muatan yang telah 

ditetapkan. 

Kaprodi memastikan muatan 

RPS yang telah disusun 

memenuhi ketentuan yang 

berlaku. 
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deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan oleh mahasiswa 

selama satu semester; 

h. Kriteria, indikator, 

dan bobot penilaian; dan 

i. Daftar referensi yang 

digunakan. 

RPS wajib ditinjau dan 

disesuaikan secara berkala 

dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

RPS tidak sesuai 

kebutuhan 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi. 

 
Proses pembelajaran 

tidak terencana 

dengan baik. 

RPS belum ditinjau dan 

disesuaikan secara berkala dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi minimal 2 (dua) 

tahun sekali 

Fakultas menetapkan 

program studi melakukan 

peninjauan RPS secara 

berkala (minimal 2 (dua) 

tahun sekali) untuk 

menyesuaikan dengan 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi 

tidak memenuhi 

syarat. 

  

 
Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

  

 
Nilai akreditasi 

program studi rendah 

atau tidak maksimal 

  

Pelaksanaan proses 

pembelajaran untuk setiap 

mata kuliah berlangsung 

dalam bentuk interaksi 

antara dosen, mahasiswa, 

dan sumber belajar dalam 

lingkungan belajar tertentu 

dan harus sesuai dengan 

RPS yang telah disusun 

Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

memenuhi syarat. 

 
Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

 
Nilai akreditasi 

program studi rendah 

atau tidak maksimal. 

Monitoring dan evaluasi 

kesesuaian pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan RPS 

program studi tidak terlaksana 

secara berkala (dokumen laporan 

monev Gugus Kendali Mutu 

(GKM) di tingkat program studi 

dan dokumen analisis hasil 

laporan monev Gugus kendali 

mutu (GKM)di tingkat fakultas 

tidak lengkap) 

 
Pelaksanaan proses pembelajaran 

di program studi belum sesuai 

dengan RPS yang telah disusun 

(dokumen laporan monev Gugus 

Kendali Mutu (GKM) di tingkat 

program studi dan dokumen 

Rektor menetapkan dekan dan 

kaprodi memiliki komitmen 

yang tinggi dalam menjamin 

kesesuaian pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan RPS 

yang telah disusun di unit 

masing- masing. 

 
PPM, fakultas dan program 

studi melakukan koordinasi 

dan sinergi yang kuat terkait 

monitoring dan evaluasi 

kesesuaian proses 

pembelajaran pada seluruh 

program studi di Universitas 

Panca Marga Probolinggo. 

 
Dekan dan kaprodi 
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analisis hasil laporan monev 

Gugus kendali mutu (GKM)di 

tingkat fakultas tidak lengkap) 

memastikan KPM dan GKM 

melakukan monitoring dan 

evaluasi kesesuaian proses 

pembelajaran tepat waktu dan 

secara berkala (dibuktikan 

dengan kelengkapan arsip 

monev GKM di program studi 

dan arsip analisis monev KPM 

di fakultas). 

 

 
Dekan dan kaprodi melakukan 

tindak lanjut terhadap hasil 

laporan monev dan hasil 

analisis monev jika terdapat 

ketidaksesuaian antara 
proses pembelajaran 

Proses pembelajaran yang 

terkait dengan penelitian 

mahasiswa wajib mengacu 

pada Standar Nasional 

Penelitian. 

Penelitian 

mahasiswa tidak 

memenuhi Standar 

Nasional Penelitian 

Proses pembelajaran yang terkait 

dengan penelitian mahasiswa 

belum mengacu pada Standar 

Nasional Penelitian. 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomelakukan 

sosialisasi Standar Nasional 

Penelitian untuk mahasiswa. 

 
Universitas Panca Marga 

Probolinggomenetapkan 

ketersediaan pedoman 

penulisan dan pelaksanaan 

penelitian mahasiswa pada 

masing-masing fakultas. 

   
Universitas Panca Marga 

Probolinggomenetapkan 

kesesuaian pedoman 

penulisan dan pelaksanaan 

penelitian mahasiswa pada 

masing-masing fakultas 

dengan Standar Nasional 

Penelitian. 

   
Fakultas dan program studi 

menetapkan mahasiswa 

melaksanakan penelitian sesuai 

dengan pedoman penulisan dan 

pelaksanaan penelitian 

mahasiswa pada 

masing-masing fakultas. 

Proses pembelajaran yang 

terkait dengan pengabdian 

kepada masyarakat oleh 

Pengabdian kepada 

Masyarakat (KKN) 

mahasiswa tidak 

Proses 

pembelajaran yang 

terkait dengan 

Universitas Universitas Panca 

Marga Probolinggo 
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mahasiswa wajib mengacu 

pada Standar Nasional 

Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

memenuhi Standar 

Nasional Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Pengabdian 

kepada 

Masyarakat (KKN) 

mahasiswa belum mengacu pada 

Standar Nasional Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Probolinggo  melakukan 

sosialisasi Standar 

Nasional Pengabdian 

kepada Masyarakat 

untuk mahasiswa. Universitas 

Panca Marga 

Probolinggomenetapkan 

ketersediaan pedoman 

pelaksanaan Pengabdian 

kepada Masyarakat (KKN) 

mahasiswa. 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomenetapkan 

kesesuaian pedoman 

pelaksanaan Pengabdian 

kepada Masyarakat (KKN) 

mahasiswa dengan Standar 

Nasional Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomenetapkan 

mahasiswa mengikuti dan 

melaksanakan Pengabdian 

kepada Masyarakat (KKN) 

sesuai dengan Standar 

Nasional Pengabdian 

kepada Masyarakat. 

Proses pembelajaran 

melalui kegiatan kurikuler 

wajib dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur 

melalui berbagai mata 

kuliah dan dengan beban 

belajar yang terukur. 

Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

memenuhi syarat. 

 
Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

 

Nilai akreditasi 

program studi rendah 

atau tidak maksimal. 

Proses perkuliahan belum 

dilakukan secara sistematis dan 

terstruktur dengan beban belajar 

yang terukur 

Fakultas dan program studi 

menyusun mekanisme yang 

mengatur pelaksanaan proses 

perkuliahan secara sistematis 

dan terstruktur dalam bentuk 

prosedur pelaksanaan 

perkuliahan pada tingkat 

fakultas dan instruksi kerja 

pelaksanaan perkuliahan pada 

tingkat program studi. 

   Program studi melalui GKM 

menetapkan proses 

perkuliahan dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur 
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sesuai dengan instruksi kerja 

yang telah dibuat serta dengan 

beban belajar yang terukur 

dibuktikan dengan 

kelengkapan isian dokumen 

jurnal perkuliahan oleh dosen 

pengampu mata kuliah serta 

tanda tangan 

mahasiswa. 

Proses pembelajaran 

melalui kegiatan kurikuler 

wajib menggunakan 

metode pembelajaran yang 

efektif sesuai dengan 

karakteristik mata kuliah 

untuk mencapai 

kemampuan tertentu dalam 

rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan yang 

telah ditetapkan. 

Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

berjalan dengan 

maksimal. 

 
Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

 
Nilai akreditasi 

program studi rendah 

atau tidak maksimal. 

Proses pembelajaran di program 

studi belum menggunakan metode 

pembelajaran yang efektif sesuai 

dengan karakteristik mata kuliah 

untuk mencapai kemampuan 

tertentu dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

yang telah ditetapkan. 

Fakultas menetapkan seluruh 

program studi yang ada 

dilingkungannya masing- 

masing memiliki kelompok 

dosen pengampu mata kuliah 

yang secara rutin melakukan 

kegiatan sharing atau focus 

group discussion terkait 

perkembangan metode dan 

teknologi pembelajaran sesuai 

dengan bidang ilmu masing-

masing. 

 
Universitas Panca Marga 

Probolinggomendorong dan 

memfasilitasi dosen untuk 

terus mengembangkan 

kemampuannya melalui 

berbagai kegiatan ilmiah 

berupa workshop atau 

pelatihan, seminar, 

symposium, serta konferensi 

nasional maupun internasional. 

 
Universitas Universitas Panca 

Marga Probolinggo 

Probolinggo  mendorong dan 

memfasilitasi dosen untuk 

terus melakukan eksplorasi 

terkait metode dan tekonologi 

pembelajaran melalui 

penelitian, publikasi ilmiah, 

penyusunan buku ajar, serta 
perolehan HKI. 

Setiap mata kuliah 

diwadahi dalam suatu 

bentuk pembelajaran yang 

dapat berupa: 

Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

berjalan dengan 

Bentuk pembelajaran mata 

kuliah tidak sesuai standar. 

 

 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui program 

studi menetapkan bentuk 

pembelajaran mata kuliah 



 

21 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

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.01.003 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 21 dari 10 

a. Kuliah; 

b. Responsi dan tutorial; 

c. Seminar; dan 

d. Praktikum, praktik 

studio, praktik 

bengkel, atau praktik 

lapangan, 

serta dapat menggunakan 

satu atau gabungan dari 

beberapa metode 

pembelajaran yang 

meliputi: diskusi 

kelompok, simulasi, studi 

kasus, pembelajaran 

kolaboratif, pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran 

berbasis proyek, 

pembelajaran berbasis 

masalah, atau metode 

pembelajaran lain yang 

dapat secara aktif 

memfasilitasi pemenuhan 

capaian pembelajaran 
lulusan. 

maksimal. 

 
Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

 

Nilai akreditasi 

program studi rendah 

atau tidak maksimal. 

 

 
Metode pembelajaran yang 

digunakan belum dapat secara 

aktif memfasilitasi pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

yang tercantum dalam 

kurikulum telah sesuai dengan 

standar. 

 
Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui program 

studi menetapkan metode 

pembelajaran yang digunakan 

dapat secara aktif 

memfasilitasi pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

Bagi program pendidikan 

diploma empat, program 

sarjana, program profesi, 

program magister, program 

magister terapan, program 

spesialis, program doktor, 

dan program doktor 
terapan selain memiliki 
bentuk pembelajaran yang 
dapat berupa kuliah, 
responsi dan tutorial, 
seminar, dan praktikum 
wajib ditambah bentuk 
pembelajaran berupa 
penelitian, perancangan, atau 
pengembangan. 

Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

sesuai Standar 

Nasional 

Pendidikan. 

 
Capaian pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

 

Nilai akreditasi 

program studi 

rendah atau tidak 

maksimal. 

Bentuk pembelajaran pada 

program sarjana, program profesi, 

dan program magister yang ada di 

Universitas 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo Probolinggo  belum 

ditambah kegiatan penelitian, 

perancangan, atau pengembangan 

(dalam bentuk skripsi untuk 

program sarjana dan program 

profesi, serta dalam bentuk thesis 

untuk 
program magister). 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomenetapkan 

kurikulum pada setiap 

program studi mencantumkan 

skripsi (untuk program S1)  
 

Kegiatan penelitian, 

perancangan, atau 

pengembangan dilakukan 

oleh mahasiswa dibawah 

bimbingan dosen dalam 

rangka pengembangan 

sikap, pengetahuan, 

Skripsi dan thesis 

yang dihasilkan 

oleh mahasiswa 

memiliki kualitas 

yang rendah 

Peran dosen pembimbing skripsi 

atau thesis belum maksimal 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui fakultas 

dan program studi menyusun 

kebijakan dan mekanisme 

terkait pembimbingan skripsi 

dan thesis. 
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keterampilan, pengalaman 

otentik, serta 

meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

dan daya saing bangsa. 

Program studi menetapkan 

proses pembimbingan skripsi 

dan thesis dilakukan sesuai 

kebijakan dan mekanisme 

yang telah 
ditetapkan. 

Bagi program pendidikan 

diploma empat, program 

sarjana, program profesi, 

dan program spesialis 

selain memiliki bentuk 

pembelajaran berupa 

kuliah, responsi dan 

tutorial, seminar, dan 

praktikum wajib ditambah 

bentuk pembelajaran 

berupa pengabdian kepada 

masyarakat. 

Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

sesuai Standar 

Nasional 

Pendidikan. 

 
Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

 

Nilai akreditasi 

program studi rendah 

atau tidak maksimal. 

Bentuk pembelajaran pada 

program sarjana dan program 

profesi yang ada di Universitas 

Panca Marga Probolinggobelum 

ditambah pengabdian kepada 

masyarakat dalam bentuk Kuliah 

Kerja Nyata 
(KKN). 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomenetapkan 

kurikulum pada setiap 

program studi 

mencantumkan KKN sebagai 

mata kuliah yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa 

program sarjana dan program 

profesi. 

Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 
dilakukan oleh mahasiswa 
dibawah bimbingan dosen 
dalam rangka memanfaatkan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan 
kesejahteraan masyarakat 
dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa 

Hasil kegiatan KKN 

oleh mahasiswa 
memiliki kualitas 
yang rendah 

Peran dosen 

pembimbing KKN belum 
maksimal 

Universitas Universitas Panca 

Marga Probolinggo 

Probolinggo  melalui LPPM 

menyusun kebijakan dan 

mekanisme terkait 

pembimbingan program KKN. 

 
Universitas menetapkan proses 

pembimbingan KKN 

dilakukan sesuai kebijakan dan 

mekanisme yang telah 

ditetapkan. 

Beban belajar mahasiswa 

dinyatakan dalam besaran 

satuan kredit semester 

(SKS) 

Beban belajar 

mahasiswa tidak 

terpetakan dengan 

baik. 

Belum semua program studi di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomemiliki sebaran 

mata kuliah yang lengkap yang 

menunjukkan beban belajar 

mahasiswa dalam setiap mata 

kuliah dinyatakan dalam 
besaran sks 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui fakultas 

memastikan seluruh program 

studi memiliki sebaran mata 

kuliah yang lengkap yang 

menunjukkan beban belajar 

mahasiswa dalam setiap mata 

kuliah dinyatakan dalam 

besaran sks 

Proses pembelajaran efektif 

dalam satu semester paling 

sedikit selama 16 (enam 

belas) minggu termasuk 

ujian tengah semester dan 

Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

sesuai Standar 

Nasional 

Proses pembelajaran efektif 

dalam satu semester diseluruh 

program studi paling sedikit 

dalam 16 (enam belas) minggu 

termasuk ujian tengah semester 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui fakultas 

memastikan seluruh program 

studi memenuhi syarat 

minimal waktu proses 
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ujian akhir semester Pendidikan. 

 
Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

 
Nilai akreditasi 

program studi 

rendah 
atau tidak maksimal. 

dan ujian akhir semester belum 
terpenuhi 

pembelajaran efektif 

Masa dan beban belajar 

penyelenggaraan program 

pendidikan: 

a. Diploma satu (D1): 

paling lama 2 (dua) 

tahun akademik, dengan 

beban belajar mahasiswa 

paling sedikit 36 (tiga 

puluh enam) sks; 

b. Diploma dua (D2): 

paling lama 3 (tahun) 

tahun akademik, dengan 

beban belajar 

mahasiswa paling 

sedikit 72 (tujuh puluh 

dua) sks; 

c. Diploma tiga (D3): 

paling lama 5 (lima) 

tahun akademik, dengan 

beban belajar 

mahasiswa paling 

sedikit 108 (seratus 

delapan) sks; 

d. Sarjana (S1), Diploma 

empat/Sarjana terapan: 

paling lama 7 (tujuh) 

tahun akademik, dengan 

beban belajar 

mahasiswa paling 

sedikit 144 (seratus 

empat puluh empat) sks; 

e. Program profesi: paling 

lama 3 (tiga) tahun 

akademik setelah 

menyelesaikan program 

sarjana (S1) atau 

Penyelenggaraan 

program pendidikan 

pada program studi 

terkait masa dan 

beban belajar tidak 

sesuai Standar 

Nasional Pendidikan. 

 
Kelulusan tepat 

waktu sangat rendah. 

 
Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

 
Nilai akreditasi 
program studi rendah 
atau tidak maksimal. 

Penyelenggaraan program 

pendidikan terkait masa dan 

beban belajar pada 
program studi belum memenuhi 
standar yang telah ditetapkan. 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui fakultas 

dan program studi menetapkan 

penyelenggaraan 
program pendidikan terkait 
masa dan beban belajar 
memenuhi standar yang telah 
ditetapkan. 



 

24 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

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.01.003 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 24 dari 10 

program diploma 

empat/sarjana terapan, 

dengan beban belajar 

mahasiswa paling 

sedikit 24 (dua puluh 

empat) sks; 

f. Program magister (S2), 

program magister 

terapan, atau program 

spesialis: paling lama 4 

(empat) tahun akademik 

setelah menyelesaikan 

program sarjana (S1) 

atau program diploma 

empat/sarjana terapan, 

dengan beban belajar 

mahasiswa paling 

sedikit 36 (tiga puluh 

enam) sks; 

g. Program doktor (S3), 

program doktor terapan, 

atau program 

subspesialis: paling 

lama 7 (tujuh) tahun 

akademik setelah 

menyelesaikan program 

magister (S2), program 

magister terapan, atau 

program spesialis, 

dengan beban belajar 

mahasiswa paling 

sedikit 42 (empat puluh 

dua) 
sks. 

Program profesi dapat 

diselenggarakan sebagai 

program lanjutan yang 

terpisah atau tidak terpisah 

dari program sarjana, atau 

program diploma 

empat/sarjana terapan. 

Penyelenggaraan 

program profesi 

tidak sesuai Standar 

Nasional Pendidikan. 

Program profesi di Universitas 

Panca Marga 

Probolinggodiselenggarakan 

tidak sebagai program lanjutan 

yang terpisah atau tidak terpisah 

dari program sarjana, atau 

program diploma empat/sarjana 
terapan. 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomenetapkan 

penyelenggaraan program 

profesi sebagai program 

lanjutan yang terpisah atau 

tidak terpisah dari program 

sarjana, atau program diploma 

empat/sarjana terapan. 

1 (satu) sks pada proses 

pembelajaran berupa 

kuliah, responsi, atau 

tutorial, terdiri atas: 

a. Kegiatan tatap muka 50 

Proses pembelajaran 

tidak memenuhi 

Standar Nasional 

Pendidikan. 

 

Kurikulum program studi di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomenunjukkan 1 (satu) 

sks pada proses pembelajaran 

berupa kuliah, responsi, atau 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui fakultas 

dan program studi menetapkan 

bahwa kurikulum telah 

mengandung muatan beban 
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(lima puluh) menit 

perminggu per 

semester; 

b. Kegiatan penugasan 

terstruktur 60 (enam 

puluh) menit per minggu 
per semester; dan 

 c. Kegiatan mandiri 60 
(enam puluh) menit per 
minggu per semester. 

Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

 
Nilai akreditasi 

program studi 

rendah 
atau tidak maksimal. 

tutorial belum 

mengandung muatan beban 

belajar sesuai Standar Nasional 

Pendidikan. 

 
Proses pembelajaran berupa 

kuliah, responsi, atau tutorial di 

seluruh program studi belum 

dilaksanakan sesuai standar 

muatan beban belajar per 1 (satu) 

sks yang telah 
ditetapkan. 

belajar sesuai Standar 

Nasional Pendidikan. 

 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui fakultas 

dan program studi menetapkan 

proses pembelajaran berupa 

kuliah, responsi, atau tutorial 

di seluruh program studi 

dilaksanakan sesuai standar 

muatan beban belajar per 1 

(satu) sks yang telah 

ditetapkan. 

1 (satu) sks pada proses 

pembelajaran berupa 

seminar atau bentuk lain 

yang sejenis, terdiri atas: 

1. Kegiatan tatap muka 100 

(seratus) menit 

perminggu per semester; 

2. Kegiatan mandiri 70 

(tujuh puluh) menit per 

minggu per semester. 

Proses pembelajaran 

tidak memenuhi 

Standar Nasional 

Pendidikan. 

 
Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

 

Nilai akreditasi 

program studi rendah 

atau tidak maksimal. 

muatan beban belajar per 1 (satu) 

sks yang telah 

ditetapkan.Kurikulum program 

studi di Universitas Panca Marga 

Probolinggomenunjukkan 1 (satu) 

sks pada proses pembelajaran 

berupa seminar atau bentuk lain 

yang sejenis belum mengandung 

muatan beban belajar sesuai 

Standar Nasional Pendidikan. 

 
Proses pembelajaran berupa 

seminar atau bentuk lain yang 

sejenis pada program studi belum 

dilaksanakan 
sesuai standar 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui fakultas 

dan program studi menetapkan 

bahwa kurikulum telah 

mengandung muatan beban 

belajar sesuai Standar 

Nasional Pendidikan. 

 
Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui fakultas 

dan program studi menetapkan 

proses pembelajaran berupa 

seminar atau bentuk lain yang 

sejenis di seluruh program studi 

dilaksanakan sesuai standar 

muatan beban belajar per 1 

(satu) sks yang telah ditetapkan. 

1 (satu) sks pada proses 

pembelajaran berupa 

praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, praktik 

lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau proses 

pembelajaran lain yang 

sejenis, 170 (seratus tujuh 

puluh) menit per minggu 

per semester. 

1. Proses 

pembelajaran 

berupa praktikum, 

praktik studio, 

praktik bengkel, 

praktik lapangan, 

penelitian, 

pengabdian 

kepada 

masyarakat, 

dan/atau proses 

pembelajaran lain 

yang sejenis tidak 

memenuhi 

Standar Nasional 

Pendidikan. 

Kurikulum program studi di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggobelum menunjukkan 

1 (satu) sks pada proses 

pembelajaran berupa praktikum, 

praktik studio, praktik bengkel, 

praktik lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, 

dan/atau proses pembelajaran lain 

yang sejenis, mengandung muatan 

170 (seratus tujuh puluh) menit 

per minggu per semester. 

 
Proses pembelajaran 

berupa praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, praktik 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui fakultas 

dan program studi 

menetapkan kurikulum 

program studi menunjukkan 1 

(satu) sks pada proses 

pembelajaran berupa 

praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, praktik 

lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau proses 

pembelajaran lain yang 

sejenis, mengandung muatan 

170 (seratus tujuh puluh) 

menit per minggu per 
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2. Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak 

dapat dipenuhi. 

3. Nilai akreditasi 

program studi 

rendah atau 

tidak maksimal. 

lapangan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, dan/atau 

proses pembelajaran lain yang 

sejenis per 1 (satu) sks belum 

dilaksanakan 170 (seratus tujuh 

puluh) menit per minggu per 
semester. 

semester. 

 
Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui fakultas 

dan program studi menetapkan 

proses pembelajaran berupa 

praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, praktik 

lapangan, 
penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, dan/atau proses 
pembelajaran lain yang sejenis 
per 1 (satu) sks dilaksanakan 
170 (seratus tujuh puluh) menit 
per minggu per semester. 

Mahasiswa program 

diploma dua, program 

diploma tiga, program 

diploma empat/sarjana 

terapan, dan program 

sarjana berprestasi 

akademik tinggi (indeks 

prestasi semester (IPS) 

lebih besar dari 3,00 dan 

memenuhi etika akademik) 

setelah 2 (dua) semester 

pada tahun akademik yang 

pertama dapat mengambil 

maksimum 24 (dua puluh 

empat) sks per semester 
pada semester berikutnya. 

Mahasiswa 

berprestasi 

akademik tinggi 

tidak dapat 

menyelesaikan 

kuliah lebih cepat 

ataupun lulus tepat 

waktu 

Mahasiswa yang memenuhi 

persyaratan indeks prestasi 

semester (IPS) dan etika 

akademik mengalami kesulitan 

mengambil maksimum 24 (dua 

puluh empat) sks per semester 

pada semester berikutnya. 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomemastikan 

program studi menyusun 

sebaran mata kuliah yang 

memungkinkan mahasiswa 

berprestasi akademik tinggi 

untuk menyelesaikan kuliah 

lebih cepat atau lulus tepat 

waktu 

Mahasiswa program 

magister, program magister 

terapan, atau program yang 

setara yang berprestasi 

akademik tinggi (indeks 

prestasi semester (IPS) 

lebih besar dari 3,50 dan 

memenuhi etika akademik) 

dapat melanjutkan ke 

program doktor atau 

program doktor terapan, 
setelah paling sedikit 2 (dua) 
semester mengikuti 
program magister atau 
magister terapan, tanpa 
harus lulus terlebih dahulu 
dari program magister atau 

Mahasiswa program 

magister berprestasi 

akademik tinggi 

tidak memiliki 

kesempatan 

melanjutkan ke 

program doktor atau 

program doktor 

terapan lebih cepat 

Mahasiswa program magister, 

program magister terapan, atau 

program yang setara yang 

berprestasi akademik tinggi 

(indeks prestasi semester (IPS) 

lebih besar dari 
3,50 dan memenuhi etika 
akademik) tidak 
dapat melanjutkan 
ke program doktor 
atau program 
doktor terapan, 
setelah paling 
sedikit 2 (dua) 
semester 
mengikuti program 
magister atau 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomenyusun 

kebijakan dan mekanisme yang 

memungkinkan mahasiswa 

program magister berprestasi 

akademik tinggi melanjutkan 

ke program doktor atau 

program doktor terapan lebih 
cepat. 
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program magister terapan 
tersebut (dengan catatan 
harus menyelesaikan 
program magister atau 
program magister terapan 
sebelum menyelesaikan 
program doktor). 

magister terapan, 
tanpa harus lulus 
terlebih dahulu 
dari program 
magister atau 
program magister 
terapan tersebut 
(dengan catatan 
harus 
menyelesaikan 
program magister 
atau program 
magister terapan 
sebelum 
menyelesaikan 
program doktor). 
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