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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 

 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian 

proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

Standar penilaian pembelajaran di Program studi mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, 

mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. 

Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan penilaian pembelajaran, maka perlu juga adanya standar tertentu yang 

berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan penilaian pembelajaran di 

lingkungan Universitas Panca Marga Probolinggo. Dengan pertimbangan tersebut, maka Universitas Panca 

Marga Probolinggo melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar penilaian pembelajaran ini. 
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3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi Dekan sebagai pimpinan fakultas 

Ketua program studi sebagai pimpinan program studi Dosen sebagai pihak pelaksana kegiatan pengabdian 

Mahasiswa sebagai pihak pelaksana atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

 

1. Penilaian Pembelajaran adalah penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

2. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan 

secara terintegrasi 

3. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki 

perencanaan dan cara belajar 

4. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan 

hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung 

5. Prinsip objektif merupakan penilaian didasarkan pada standar yang disepakati oleh dosen dan 

mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektifitas penilai dan yang dinilai 

6. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang 

jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa 

7. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua 

pemangku kepentingan 

8. Teknik penilaian adalah terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket 

9. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam 

bentuk portofolio atau karya desain 

10. Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, 

kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana 

pembelajaran 

11. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, 

pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir 

12. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh dosen 

pengampu matakuliah atau tim dosen, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan mahasiswa, dosen pengampu matakuliah atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan 

13. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah 

dengan menggunakan huruf antara A sampai dengan E dan angka yang dinyatakan dalam nilai kisaran 0 

sampai 4 

14. Kelulusan mahasiswa apabila telah menempuh seluruh beban mengajar yang ditetapkan dan memiliki 

capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif 

(IPK) ≥ 2,00 
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5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa mencakup prinsip edukatif, 

otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

Universitas menetapkan proses dan 

hasil penilaian yang dilakukan oleh 

dosen pengampu matakuliah mengacu 

pada prinsip edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel, dan transparan 

100% terlaksana penilaian proses 

dan hasil belajar mahasiswa yang 

dilakukan oleh dosen pengampu 

matakuliah mengacu pada prinsip 

edukatif, otentik, objektif, 

akuntabel, dan 
transparan 

Penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa mengacu pada salah satu atau 

kombinasi teknik penilaian yang terdiri 

atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes 

tertulis, tes lisan, dan angket serta 

instrumen penilaian dalam bentuk rubrik 

dan/atau penilaian hasil dalam bentuk 

portofolio atau karya desain yang 

didalamnya mengandung unsur penilaian 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor 

Universitas menetapkan proses dan 

hasil penilaian yang dilakukan dosen 

pengampu matakuliah mengacu pada 

salah satu atau kombinasi teknik 

penilaian yang terdiri atas observasi, 

partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, 

tes lisan, dan angket serta instrumen 

penilaian dalam bentuk rubrik 

dan/atau penilaian hasil dalam bentuk 

portofolio atau karya desain yang 

didalamnya mengandung unsur 

penilaian aspek kognitif, afektif dan 
psikomotor 

100% terlaksana proses dan hasil 

penilaian yang dilakukan dosen 

pengampu matakuliah mengacu 

pada salah satu atau kombinasi 

teknik penilaian yang terdiri atas 

observasi, partisipasi, unjuk kerja, 

tes tertulis, tes lisan, dan angket 

serta instrumen penilaian dalam 

bentuk rubrik dan/atau penilaian 

hasil dalam bentuk portofolio atau 

karya desain yang didalamnya 

mengandung unsur penilaian aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor 

Penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa mencakup mekanisme dan 

prosedur penilaian sebagai berikut: 

1. Mekanisme, terdiri atas: 

a. Menyusun, menyampaikan, 

menyepakati tahap, teknik 

instrument, kriteria, indikator, 

dan bobot penilaian antara 

penilai dan yang dinilai sesuai 

dengan rencana pembelajaran; 

b. Melaksanakan proses penilaian 

sesuai dengan tahap, teknik, 

instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot 

penilaian yang memuat prinsip 

penilaian; 

c. Memberikan umpan balik dan 

Universitas menetapkan penilaian 

proses dan hasil belajar mahasiswa 

mencakup mekanisme dan prosedur 

penilaian yang disyaratkan 

100% penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa mencakup 

mekanisme dan prosedur penilaian 

yang disyaratkan 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil penilaian 

kepada mahasiswa; dan 

d. Mendokumentasikan penilaian 

proses dan hasil belajar 

mahasiswa secara akuntabel dan 

transparan. 

2. Prosedur penilaian, dapat dilakukan 

melalui penilaian bertahap dan/atau 

penilaian ulang, mencakup tahap 

perencanaan, kegiatan pemberian 

tugas atau soal, observasi kinerja, 

pengembalian hasil observasi, dan 

pemberian 
nilai akhir. 

Penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa mencakup pelaksanaan 

penilaian yang dilakukan sesuai 

dengan rencana pembelajaran oleh 

dosen pengampu atau tim dosen 

pengampu dan dapat mengikutsertakan 

mahasiswa atau pengampu kepentingan 

yang relevan. 

Universitas menetapkan dosen 

pengampu matakuliah melaksanakan 

penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa mencakup pelaksanaan 

penilaian yang dilakukan sesuai 

dengan rencana pembelajaran 

100% penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa mencakup 

pelaksanaan penilaian yang 

dilakukan sesuai dengan 

rencana pembelajaran 

Penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa mencakup pelaporan penilaian 

dengan membuat kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa dalam menempuh suatu 

matakuliah di setiap semester  

Universitas membuat kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa dalam 

menempuh suatu matakuliah di setiap 

semester (dinyatakan dengan kisaran 

hurup A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, 

dan E) 

 
Universitas menetapkan pelaporan 

penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa sesuai dengan kualifikasi 

keberhasilan 

mahasiswa dalam menempuh suatu 

matakuliah di setiap 
semester yang telah ditetapkan 

100% pelaporan penilaian proses 

dan hasil belajar mahasiswa sesuai 

dengan kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa dalam menempuh suatu 

matakuliah di setiap semester yang 

telah ditetapkan 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Universitas melaporkan hasil penilaian 

capaian pembelajaran lulusan pada tiap 

semester yang dinyatakan dengan Indeks 

Prestasi Semester (IPS) 

Universitas harus melaporkan hasil 

penilaian capaian pembelajaran 

lulusan pada tiap semester yang 

dinyatakan dengan Indeks Prestasi 
Semester (IPS) 

100% terlaporkan hasil penilaian 

capaian pembelajaran lulusan pada 

tiap semester yang dinyatakan 

dengan Indeks Prestasi 
Semester (IPS) 

Kelulusan mahasiswa sesuai dengan 

beban belajar dan capaian pembelajaran 

yang dinyatakan dalam bentuk Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau 

sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) 

untuk tingkat S1, lebih besar atau sama 

dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk 

tingkat Magister dan Doktor 

Universitas menetapkan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar 

atau sama dengan 2,00 (dua koma nol 

nol) untuk tingkat S1, lebih besar 

atau sama dengan 3,00 (tiga koma 

nol nol) untuk tingkat Magister dan 

Doktor 

100% kelulusan mahasiswa 

Universitas Panca Marga Probolinggo 

sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan untuk masing– masing 

jenjang 

Mahasiswa yang lulus berhak 

memperoleh: 

a. Ijazah 

b. Sertifikat Profesi 

c. Sertifikat Kompetensi 

d. Gelar 

e. Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah (SKPI) 

Universitas menetapkan bahwa 

mahasiswa yang lulus berhak 

memperoleh: 

a. Ijazah 

b. Sertifikat Profesi 

c. Sertifikat Kompetensi 

d. Gelar 

e. Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (SKPI) 

mahasiswa yang lulus 

memperoleh: 

a. 100% Ijazah dan transkrip 

b. 10% Sertifikat Profesi 

c. 75% Sertifikat Kompetensi 

d. 100% Gelar 

e. S75% urat Keterangan 

Pendamping Ijazah (SKPI) 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa mencakup prinsip edukatif, 

otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

Penilaian proses dan 

hasil belajar 

mahasiswa tidak 

memenuhi syarat 

dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran 

lulusan 

Penilaian proses dan 

hasil belajar mahasiswa 

yang dilakukan oleh 

dosen pengampu 

matakuliah belum 

mengacu pada prinsip 

edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel, dan 
transparan 

Universitas menetapkan proses 

dan hasil penilaian yang 

dilakukan oleh dosen 

pengampu matakuliah mengacu 

pada prinsip edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel, dan 

transparan 

Penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa mengacu pada salah satu 

atau kombinasi teknik penilaian yang 

terdiri atas observasi, partisipasi, 

unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan 

angket serta instrumen penilaian 

dalam bentuk rubrik dan/atau 

penilaian hasil dalam bentuk 

portofolio atau karya desain yang 

didalamnya mengandung unsur 

penilaian aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor 

Teknik dan 

instrumen penilaian 

tidak memenuhi 

syarat dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran 

lulusan 

Proses dan hasil 

penilaian yang 

dilakukan dosen 

pengampu matakuliah 

belum mengacu pada 

salah satu atau 

kombinasi teknik 

penilaian yang terdiri 

atas observasi, 

partisipasi, unjuk 

kerja, tes tertulis, tes 

lisan, dan angket serta 

instrumen penilaian 

dalam bentuk rubrik 

dan/atau penilaian 

hasil dalam bentuk 

portofolio atau karya 

desain yang 

didalamnya 

mengandung unsur 

penilaian aspek 

kognitif, afektif dan 
psikomotor 

Universitas menetapkan proses 

dan hasil penilaian yang 

dilakukan dosen pengampu 

matakuliah mengacu pada salah 

satu atau kombinasi teknik 

penilaian yang terdiri atas 

observasi, partisipasi, unjuk 

kerja, tes tertulis, tes lisan, dan 

angket serta instrumen 

penilaian dalam bentuk rubrik 

dan/atau penilaian hasil dalam 

bentuk portofolio atau karya 

desain yang didalamnya 

mengandung unsur penilaian 

aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor 

Penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa mencakup mekanisme dan 

prosedur penilaian sebagai berikut: 

1. Mekanisme, terdiri atas: 

a. Menyusun, menyampaikan, 

menyepakati tahap, teknik 

instrument, kriteria, indikator, 

dan bobot penilaian antara 

penilai dan yang dinilai sesuai 

dengan rencana pembelajaran; 

Melaksanakan proses penilaian 

sesuai dengan tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, indikator, 

dan bobot penilaian yang 

memuat prinsip penilaian; 

c. Memberikan umpan balik dan 

kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil 

penilaian kepada mahasiswa; 

dan 

Penilaian proses dan 

hasil belajar 

mahasiswa tidak 

memenuhi syarat 

dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran 

lulusan 

Penilaian proses dan 

hasil belajar 

mahasiswa belum 

mencakup mekanisme 

dan prosedur 

penilaian yang 

disyaratkan 

Universitas menetapkan 

penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa mencakup 

mekanisme dan prosedur 

penilaian yang disyaratkan 
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d. Mendokumentasikan penilaian 

proses dan hasil belajar 

mahasiswa secara akuntabel 

dan transparan. 

2. Prosedur penilaian, dapat dilakukan 

melalui penilaian bertahap dan/atau 

penilaian ulang, mencakup tahap 

perencanaan, kegiatan pemberian 

tugas atau soal, observasi kinerja, 

pengembalian hasil observasi, dan 

pemberian 
b. nilai akhir. 

Penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa mencakup pelaksanaan 

penilaian yang dilakukan sesuai 

dengan rencana pembelajaran oleh 

dosen pengampu atau tim dosen 

pengampu dan dapat 

mengikutsertakan mahasiswa atau 

pengampu kepentingan yang relevan. 

Terjadi 

ketidaksesuaian 

antara penilaian 

dan rencana 

pembelajaran 

 
Penilaian proses 

dan hasil belajar 

mahasiswa tidak 

memenuhi syarat 

dalam rangka 

pemenuhan 

capaian 

pembelajaran 
lulusan 

Penilaian proses dan 

hasil belajar 

mahasiswa belum 

mencakup 

pelaksanaan penilaian 

yang dilakukan sesuai 

dengan rencana 

pembelajaran 

Universitas menetapkan dosen 

pengampu matakuliah 

melaksanakan penilaian proses 

dan hasil belajar mahasiswa 

mencakup pelaksanaan 

penilaian yang dilakukan sesuai 

dengan rencana pembelajaran 

Penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa mencakup pelaporan 
penilaian dengan membuat kualifikasi 
keberhasilan mahasiswa dalam 
menempuh suatu matakuliah di setiap 
semester 

Pelaporan 

penilaian proses dan 
hasil belajar 
mahasiswa tidak 
memenuhi ketentuan 

Pelaporan 

penilaian proses dan 
hasil belajar mahasiswa 
belum sesuai dengan 
kualifikasi keberhasilan 
mahasiswa dalam 
menempuh suatu 
matakuliah di setiap 
semester yang telah 
ditetapkan 

Universitas membuat 

kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa dalam menempuh 

suatu matakuliah di setiap 

semester (dinyatakan dengan 

kisaran hurup A, A-,B+, B,B-, 

C+, C, D, 

dan E) 

 
Universitas menetapkan 

pelaporan penilaian proses dan 

hasil belajar mahasiswa sesuai 

dengan kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa dalam menempuh 

suatu matakuliah di setiap 

semester yang telah 
ditetapkan 

Universitas melaporkan hasil penilaian 

capaian pembelajaran lulusan pada 

tiap semester yang dinyatakan dengan 

Indeks Prestasi Semester (IPS) 

Terjadi 

keterlambatan 

dalam pelaporan 

hasil penilaian 

capaian 

pembelajaran 

lulusan di 

pangkalan data 

pendidikan tinggi 

Belum terlaporkan 

hasil penilaian 

capaian pembelajaran 

lulusan pada tiap 

semester yang 

dinyatakan dengan 

Indeks Prestasi 

Semester 
(IPS) 

Universitas harus melaporkan 

hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan di tiap 

semester yang dinyatakan 

dengan Indeks Prestasi 

Semester (IPS) 

Kelulusan mahasiswa sesuai dengan 

beban belajar dan capaian 

pembelajaran yang dinyatakan dalam 

bentuk Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) lebih besar atau sama dengan 

2,00 (dua koma nol nol) untuk tingkat 

S1, lebih besar atau sama dengan 3,00 

Angka 

ketidaklulusan 

mahasiswa cukup 

tinggi 

 

 
Akreditasi program 

Kelulusan mahasiswa 

Universitas Panca 

Marga Probolinggo 

belum sesuai dengan 

kriteria yang 

ditetapkan untuk 

masing–masing 

Universitas menetapkan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) lebih 

besar atau sama dengan 2,00 

(dua koma nol nol) untuk 

tingkat S1, lebih besar atau 

sama dengan 3,00 (tiga koma 

nol nol) untuk tingkat Magister 
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(tiga koma nol nol) untuk tingkat 

Magister dan Doktor 
studi rendah atau 

tidak maksimal 

jenjang dan Doktor 

Mahasiswa yang lulus berhak 

memperoleh: 
a. Ijazah 

b. Sertifikat Profesi 

c. Sertifikat Kompetensi 

d. Gelar 
e. Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah (SKPI) 

Kompetensi lulusan 

tidak sesuai dengan 
ijazah, sertifikat, 
gelar, serta surat 
keterangan yang 
diperoleh serta tidak 
mampu bersaing 
dengan lulusan dari 
PT lain 

mahasiswa yang lulus : 

a. Ijazah dan 

transkrip belum 

tepat waktunya 

b. tidak memiliki 

Sertifikat Profesi 

c. tidak memiliki 

Sertifikat 

Kompetensi 

d.  tidak memiliki 

Gelar 

e. tidak memiliki 

Surat Keterangan 

Pendamping 
Ijazah (SKPI) 

Universitas menetapkan bahwa 

mahasiswa yang 

lulus berhak memperoleh: 

a. Ijazah 

b. Sertifikat Profesi 

c. Sertifikat Kompetensi 

d. Gelar 
Surat Keterangan Pendamping 
Ijazah (SKPI) 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Kebijakan akademik Universitas 

2) Standar akademik Universitas 

3) Kebijakan akademik Fakultas 

4) Standar akademik Fakultas 

5) Pedoman akademik Universitas 

6) Pedoman akademik Fakultas 

7) Spesifikasi Program studi 

 

8. REFERENSI 

 

1) Renstra Universitas 

2) Renop Universitas 

3) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015 

 

 


