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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. 
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3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor Dekan 

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 

memiliki pemahaman terhadap nilai-

nilai anti korupsi, 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 

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 

kompetensi tambahan yaitu 

memiliki pemahaman terhadap 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

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 
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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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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 isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat 

kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran untuk 

setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari 

KKNI. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan isi pembelajaran, maka perlu juga adanya standar tertentu 

yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan isi pembelajaran 

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

Panca Marga Probolinggo melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar isi pembelajaran ini. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor Dekan 
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Ketua program studi  

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah mengacu pada capaian pembelajaran lulusan 

3) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma 

PerguruanTinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

4) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam 

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan 

Tinggi. 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran mengacu pada deskripsi 

capaian pembelajaran dan KKNI 

Universitas Panca Marga Probolinggo  

melalui Fakultas dan prodi menetapkan 

bahwa tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran mengacu pada 

deskripsi capaian pembelajaran 

 

Universitas Panca Marga Probolinggo  

melalui Fakultas dan prodi menetapkan 

bahwa tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran mengacu pada 
KKNI 

100% RPP dan RPS dosen mengacu 

pada capaian pembelajaran 

 

100% RPP dan RPS dosen mengacu 

pada KKNI 

Universitas harus membuat kebijakan 

terkait tingkat kedalaman dan keluasan 

materi untuk lulusan Sarjana dan magister 

Universitas menetapkan bahwa 

kebijakan terkait tingkat kedalaman 

dan keluasan materi untuk lulusan 

Sarjana menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan dan ketrampilan 

tertentu secara umum, konsep teoritis 

bagian khusus dalam bidang 

pengetahuan dan ketrampilan secara 

mendalam 

 

Universitas menetapkan bahwa 

kebijakan terkait tingkat kedalaman 

dan keluasan materi untuk lulusan 

Magister menguasai teori dan teori 

100% Fakultas dan Prodi memiliki 

dokumen kebijakan penguasaan 

materi pembelajaran untuk lulusan 

sarjana 

 

100% Fakultas dan Prodi memiliki 

dokumen kebijakan penguasaan 

materi pembelajaran untuk lulusan 

magister 
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aplikasi bidang pengetahuan 

   

Tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran bersifat 

kumulatif dan/ integratif 

Universitas memetakan sebaran 

mata kuliah dalam peta kurikulum 

untuk menetapkan kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran 

bersifat kumulatif dan/ atau 

integratif 

100% pemetaan sebaran mata 

kuliah dalam peta kurikulum 

memenuhi tingkat kedalaman 

dan keluasan materi 

pembelajaran yang bersifat 

kumulatif dan/ atau integratif 

Tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran dituangkan dalam 

bahan kajian yang distrukturkan dalam 

bentuk mata kuliah 

Universitas menetapkan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran yang distrukturkan 

dan lama bahan kajian berbentuk 

matakuliah 

100% terlaksananya kajian tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran yang distrukturkan 

dalam bentuk mata kuliah 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Tingkat kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran dengan 

mengacu pada deskripsi 

capaian pembelajaran 

dan KKNI 

Kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran tidak 

memenuhi standar 

 

Kualitas proses 

pembelajaran yang 

dihasilkan rendah 
 

Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat terpenuhi 

 

Akreditasi program 

studi rendah atau tidak 

maksimal 

RPP dan RPS dosen 

belum mengacu pada 

capaian pembelajaran 

dan KKNI umum 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo  melalui Fakultas dan 

prodi menetapkan bahwa tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran mengacu pada 

deskripsi capaian pembelajaran 

 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo  melalui Fakultas dan 

prodi menetapkan bahwa tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran mengacu pada 

KKNI 

Universitas harus 

membuat kebijakan 

terkait tingkat kedalaman 

dan keluasan materi 

untuk lulusan Sarjana 

dan magister 

Kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran tidak 

memenuhi standar 

 

Kualitas proses 

pembelajaran yang 

dihasilkan rendah 

Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat terpenuhi 

 

Akreditasi program 

studi rendah atau 

tidak maksimal 

Fakultas dan Prodi 

tidak memiliki 

dokumen kebijakan 

penguasaan materi 

pembelajaran 

lulusan baik sarjana 

maupun magister 

Universitas menetapkan bahwa 

kebijakan terkait tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

untuk lulusan Sarjana menguasai 

konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan ketrampilan 

tertentu secara umum, konsep 

teoritis bagian khusus dalam bidang 

pengetahuan dan ketrampilan secara 

mendalam 

 

Universitas menetapkan bahwa 

kebijakan terkait tingkat kedalaman 

dan keluasan materi untuk lulusan 

Magister menguasai teori dan teori 

aplikasi bidang pengetahuan 

tertentu 

Tingkat kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran bersifat 

Kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran tidak 

Pemetaan sebaran 

matakuliah dalam peta 

kurikulum tidak 

Universitas menetapkan bahwa 

rumusan sikap dan keterampilan 

Universitas memetakan sebaran 
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Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

kumulatif dan/atau 

integratif 

memenuhi standar 

 

Kualitas proses 

pembelajaran yang 

dihasilkan rendah 

 

Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat terpenuhi 

 

Akreditasi program 

studi rendah atau 

tidak maksimal 

memenuhi tingkat 

kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran yang 

bersifat kumulatif 

dan/atau integratif. 

matakuliah dalam peta kurikulum 

untuk menetapkan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran bersifat kumulatif 

dan/atau integratif 

Tingkat kedalaman dan 

keluasaan materi 

pembelajaran dituangkan 

dalam bahan kajian yang 

distrukturkan dalam 

bentuk matakuliah 

Kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran tidak 

memenuhi standar 

 

Kualitas proses 

pembelajaran yang 

dihasilkan rendah 

Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat terpenuhi 

 

Akreditasi program 

studi rendah atau 

tidak maksimal 

Tidak terdapat kajian 

tingkat kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran yang 

distrukturkan dalam 

bentuk matakuliah 

Universitas menetapkan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran yang distrukturkan 

dalam bahan kajian berbentuk 

matakuliah 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Statuta Universitas 

2) RIP Universitas 

3) Kebijakan akademik Universitas 

4) Standar akademik Universitas 

5) Kebijakan akademik Fakultas 

6) Standar akademik Fakultas 
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Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

7) Pedoman akademik Universitas 

8) Pedoman akademik Fakultas 

9) Spesifikasi Program studi 

 

8. REFERENSI 

 

1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015 

2) Renstra Universitas 

3) Renop Universitas 
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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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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

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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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

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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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

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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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

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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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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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) 

b. Holistik (proses 

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 tidak 

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 
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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 
disesuaikan dengan 
karakteristik keilmuan 

Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat dipenuhi. 

 
Nilai akreditasi 

program studi rendah 

atau tidak maksimal. 

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) 

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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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 

secara mandiri atau 

bersama dalam kelompok 

dosen pengampu mata 

kuliah program studi. 

Proses pembelajaran 

tidak terencana 

dengan baik. 

 

Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

memenuhi syarat. 

 
Capaian 

pembelajaran lulusan 

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. 

 
Dekan menetapkan semua mata 

kuliah pada program studi yang 

ada di lingkungan fakultas 
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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. 

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 deskripsi 

tugas yang harus dikerjakan 

oleh mahasiswa selama satu 

semester; 

h. Kriteria, indikator, 

dan bobot penilaian; dan 

i. Daftar referensi yang 

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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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 

analisis hasil laporan monev 

Gugus kendali mutu (GKM)di 

tingkat fakultas tidak lengkap) 

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 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 
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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 

mahasiswa wajib mengacu 

pada Standar Nasional 

Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

Pengabdian kepada 

Masyarakat (KKN) 

mahasiswa tidak 

memenuhi Standar 

Nasional Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Proses 

pembelajaran yang 

terkait dengan 

Pengabdian 

kepada 

Masyarakat (KKN) 

mahasiswa belum mengacu pada 

Standar Nasional Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Universitas Universitas Panca 

Marga Probolinggo 

Probolinggo  melakukan 

sosialisasi Standar 

Nasional Pengabdian 

kepada Masyarakat 

untuk mahasiswa. Universitas 

Panca Marga 
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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 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 

Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

Proses pembelajaran di program 

studi belum menggunakan 

Fakultas menetapkan seluruh 

program studi yang ada 
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wajib menggunakan metode 

pembelajaran yang efektif 

sesuai dengan karakteristik 

mata kuliah untuk mencapai 

kemampuan tertentu dalam 

rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan yang 

telah ditetapkan. 

program studi tidak 

berjalan dengan 

maksimal. 

 
Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat dipenuhi. 

 
Nilai akreditasi 

program studi rendah 

atau tidak maksimal. 

metode pembelajaran yang 

efektif sesuai dengan 

karakteristik mata kuliah untuk 

mencapai kemampuan tertentu 

dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

yang telah ditetapkan. 

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: 

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, 

Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

berjalan dengan 

maksimal. 

 
Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat dipenuhi. 

 

Nilai akreditasi 

program studi rendah 

atau tidak maksimal. 

Bentuk pembelajaran mata 

kuliah tidak sesuai standar. 

 

 

 

 
Metode pembelajaran yang 

digunakan belum dapat secara 

aktif memfasilitasi pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui program 

studi menetapkan bentuk 

pembelajaran mata kuliah 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. 
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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. 

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, 

keterampilan, pengalaman 

otentik, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

dan daya saing bangsa. 

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. 

 
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 

Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

sesuai Standar 

Nasional 

Pendidikan. 

 
Capaian 

Bentuk pembelajaran pada 

program sarjana dan program 

profesi yang ada di Universitas 

Panca Marga 

Probolinggobelum ditambah 

pengabdian kepada masyarakat 

dalam bentuk Kuliah Kerja 

Nyata 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomenetapkan 

kurikulum pada setiap 

program studi mencantumkan 

KKN sebagai mata kuliah 

yang wajib ditempuh oleh 

mahasiswa program sarjana 

dan program profesi. 
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wajib ditambah bentuk 

pembelajaran berupa 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat dipenuhi. 

 

Nilai akreditasi 

program studi rendah 

atau tidak maksimal. 

(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 

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 

ujian akhir semester 

Pelaksanaan 

pembelajaran pada 

program studi tidak 

sesuai Standar 

Nasional 

Pendidikan. 

 
Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat dipenuhi. 

 
Nilai akreditasi 

program studi rendah 
atau tidak maksimal. 

Proses pembelajaran efektif 

dalam satu semester diseluruh 

program studi paling sedikit 

dalam 16 (enam belas) minggu 

termasuk ujian tengah semester 

dan ujian akhir semester belum 
terpenuhi 

Universitas Panca Marga 

Probolinggomelalui fakultas 

memastikan seluruh program 

studi memenuhi syarat minimal 

waktu proses pembelajaran 

efektif 

Masa dan beban belajar 

penyelenggaraan program 

pendidikan: 

a. Diploma satu (D1): 

paling lama 2 (dua) 

tahun akademik, dengan 

Penyelenggaraan 

program pendidikan 

pada program studi 

terkait masa dan 

beban belajar tidak 

sesuai Standar 

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 
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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 

program diploma 

empat/sarjana terapan, 

dengan beban belajar 

mahasiswa paling sedikit 

24 (dua puluh empat) 

sks; 
 

Nasional Pendidikan. 

 
Kelulusan tepat 

waktu sangat rendah. 

 
Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat dipenuhi. 

 
Nilai akreditasi 
program studi rendah 
atau tidak maksimal. 

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. 

Penyelenggaraan 

program profesi tidak 

sesuai Standar 

Nasional Pendidikan. 

Program profesi di Universitas 

Panca Marga Probolinggo 

diselenggarakan tidak sebagai 

program lanjutan yang terpisah 

atau tidak terpisah dari 

program sarjana, atau program 

diploma empat/sarjana 
terapan. 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo menetapkan 

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: 

Proses pembelajaran 

tidak memenuhi 

Standar Nasional 

Pendidikan. 

Kurikulum program studi di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo menunjukkan 1 

(satu) sks pada proses 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo melalui fakultas 

dan program studi menetapkan 

bahwa kurikulum telah 
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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. 

 
Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat dipenuhi. 

 
Nilai akreditasi 

program studi rendah 
atau tidak maksimal. 

pembelajaran berupa kuliah, 

responsi, atau 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. 

mengandung muatan beban 

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 

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. 

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 
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Nasional 

Pendidikan. 

2. Capaian 

pembelajaran 

lulusan tidak dapat 

dipenuhi. 

3. Nilai akreditasi 

program studi 

rendah atau tidak 

maksimal. 

 
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 belum 

dilaksanakan 170 (seratus 

tujuh puluh) menit per minggu 

per 
semester. 

minggu per 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). 

 

 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Kebijakan SPMI Universitas Panca Marga Probolinggo 

2) Manual SPMI Standar Proses Pembelajaran Universitas Panca Marga Probolinggo 

3) Prosedur Kerja terkait Standar Proses Pembelajaran Universitas Panca Marga Probolinggo 

4) Instruksi Kerja terkait Standar Proses Pembelajaran Universitas Panca Marga Probolinggo 

5) Formulir SPMI terkait Standar Proses Pembelajaran Universitas Panca Marga Probolinggo 

6) Buku Kurikulum Program Studi 

7) RENSTRA Universitas, Fakultas dan Program Studi 

8) Spesifikasi Program Studi 
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1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015 

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



 

8 

 

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 
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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 dosen dan tenaga kependidikan merupakan kualifikasi dan 

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan dosen dan tenaga kependidikan, maka perlu 

adanya standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh 

kegiatan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UNIKAMA. Dengan pertimbangan tersebut, maka 

UNIKAMA melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan ini. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  
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Dekan 

Ketua program studi  

Dosen 

Tenaga kependidikan 

4. DEFINISI ISTILAH 

1) Dosen merupakan pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

2) Dosen tetap merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada satu 

perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan 

pendidikan yang lain 

3) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada satu 

perguruan tinggi 

4) Kualifikasi akademik adalah pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang 

dosen dan tenaga kependidkan dibuktikan dengan ijazah 

5) Kompetensi dosen adalah kemampuan dosen dan tenaga kependidkan sesuai dengan 

kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi 

6) Beban kerja dosen adalah penghitungan tugas pokok dan waktu kerja bagi dosen tetap 

paling sedikit 40 jam perminggu 
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7) Jumlah dosen tetap adalah perbandingan jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap, 

jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses 

pembelajaran pada setiap program studi 

8) Tenaga kependidikan adalah kualifikasi akademik yang wajib dimiliki dibuktikan dengan 

ijazah sesuai dengan tugas dan fungsi untuk membantu administrasi akademik maupun non 

akademik 

 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Dosen dan tenaga kependidikan wajib 

memenuhi kriteria minimal kualifikasi 

dan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

Universitas menetapkan bahwa 

seluruh dosen dan tenaga 

kependidikan yang dimilikinya 

memenuhi kriteria minimal kualifikasi 

dan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan dalam rangka 

pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

75% dosen dan tenaga 

kependidikan memenuhi kriteria 

minimal kualifikasi dan kompetensi 

Dosen wajib memenuhi kualifikasi 

akademik dan kompetensi pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

Universitas menetapkan seluruh 

dosen memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam 

rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

100% dosen memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan 

dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

Kualifikasi akademik dosen paling rendah 

untuk program sarjana adalah magister 

setara dengan jenjang 8 KKNI, program 

magister dan doktor adalah doktor setara 

dengan jenjang 9 KKNI serta dibuktikan 

dengan ijazah 

Universitas menetapkan kualifikasi 

akademik dosen paling rendah untuk 

program sarjana adalah magister 

setara dengan jenjang 8 KKNI, 

program magister dan doktor adalah 

doktor setara dengan jenjang 9 KKNI 

serta dibuktikan dengan 

ijazah 

100% terpenuhi kualifikasi 

akademik dosen paling rendah 

untuk program sarjana adalah 

magister setara dengan jenjang 8 

KKNI, program magister dan doktor 

adalah doktor setara dengan 

jenjang 9 KKNI serta dibuktikan 

dengan 

ijazah 
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Dosen wajib memiliki Kompetensi 

pendidik yang dinyatakan dengan 

sertifkat pendidik dan/atau sertifikat 

profesi seperti sertifikasi dosen, Pekerti, 

Applied Approach 

Universitas menetapkan 

kompetensi pendidik yang 

dinyatakan dengan sertifkat 

pendidik dan/atau sertifikat profesi 

sertifikasi dosen, Pekerti, Applied 

Approach 

75% terpenuhinya kompetensi 

pendidik dinyatakan dengan 

sertifkat pendidik dan/atau 

sertifikat profesi 

 

75% terpenuhinya kompetensi 

pendidik dinyatakan dengan 

sertifkat Pekerti 

 

75% terpenuhinya kompetensi 

pendidik dinyatakan dengan 

sertifkat Applied Approach 

Beban kerja dosen berjumlah minimal 16 

sks didasarkan pada: 

a. Kegiatan pokok dosen (mencakup: 1) 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian proses pembelajaran; 

2) pelaksanaan evaluasi hasil 

pembelajaran; 3) pembimbingan dan 

pelatihan; 4) penelitian; dan 

5) pengabdian kepada masyarakat) 

b. Kegiatan pelaksanaan tugas 

tambahan, dan 

c. Kegiatan penunjang 

Universitas menetapkan bahwa 

beban kerja dosen berjumlah minimal 

16 sks yang terdiri dari kegiatan 

pokok dosen, kegiatan pelaksanaan 

tugas tambahan, dan kegiatan 

penunjang. 

100% dosen memenuhi beban kerja 

dosen berjumlah minimal 16 sks 

yang terdiri dari kegiatan pokok 

dosen, kegiatan pelaksanaan tugas 

tambahan, dan kegiatan penunjang. 

Beban kerja dosen sebagai pembimbing 

utama dalam penelitian terstruktur 

dalam rangka penyusunan skripsi/tugas 

akhir, tesis, atau karya desain/ 

seni/bentuk lain paling banyak 10 

mahasiswa 

Universitas menetapkan beban kerja 

dosen sebagai pembimbing utama 

dalam penelitian terstruktur dalam 

rangka penyusunan skripsi/tugas 

akhir, tesis, atau karya desain/ 

seni/bentuk lain 

paling banyak 10 mahasiswa 

75% terlaksana beban kerja dosen 

sebagai pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur dalam rangka 

penyusunan skripsi/tugas akhir, 

tesis, atau karya desain/ 

seni/bentuk lain paling banyak 

10 mahasiswa 

Beban kerja dosen mengacu nisbah dosen 

dan mahasiswa,untuk IPA 1 : 20 dan 

IPS 1:30 

Universitas menetapkan beban kerja 

dosen mengacu nisbah dosen dan 

mahasiswa,untuk 

IPA 1 : 30 dan IPS 1:45 

100% beban kerja dosen mengacu 

nisbah dosen dan mahasiswa,untuk 

IPA 1 : 30 

dan IPS 1:45 

Jumlah dosen tetap paling sedikit 60% 

(enam puluh persen) dari jumlah seluruh 

dosen dan dosen LB 10% 

Universitas menetapkan jumlah 

dosen tetap paling sedikit 60% 

(enam puluh persen ) dari jumlah 

seluruh 

dosen dan dosen LB 10% 

90% terpenuhi jumlah dosen tetap 

paling sedikit 60% (enam puluh 

persen ) dari jumlah seluruh dosen 

dan 10% 

dosen LB 
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Jumlah dosen tetap yang ditugaskan 

secara penuh waktu untuk menjalankan 

proses pembelajaran pada setiap 

program studi paling sedikit 6 (enam) 

orang serta memiliki keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu 

pada program studi. 

Universitas menetapkan jumlah 

dosen tetap yang ditugaskan secara 

penuh waktu untuk menjalankan 

proses pembelajaran pada setiap 

program studi paling sedikit 6 

(enam) orang serta memiliki 

keahlian di bidang ilmu yang sesuai 

dengan disiplin ilmu 

pada program studi. 

80% terpenuhinya jumlah dosen 

tetap yang ditugaskan secara penuh 

waktu untuk menjalankan proses 

pembelajaran pada setiap program 

studi paling sedikit 6 (enam) orang 

serta memiliki keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai dengan disiplin 

ilmu pada program studi. 

Kualifikasi akademik tenaga 

kependidikan paling rendah adalah 

lulusan program S1 dan tenaga 

administrasi paling rendah lulusan 

Diploma III atau sederajat serta 

dibuktikan dengan ijazah serta memiliki 

sertifikat kompetensi untuk tenaga 

kependidikan yang memerlukan 

keahlian khusus. 

Universitas menetapkan kualifikasi 

akademik tenaga kependidikan 

paling rendah adalah lulusan 

program  S1 dan tenaga 

administrasi paling rendah lulusan 

Diploma III atau sederajat serta 

dibuktikan dengan ijazah serta 

memiliki sertifikat kompetensi 

untuk tenaga kependidikan yang 

memerlukan keahlian khusus. 

100% terpenuhi kualifikasi 

akademik tenaga kependidikan 

paling rendah adalah lulusan 

program S1 

dan tenaga administrasi paling 

rendah lulusan Diploma III atau 

sederajat serta dibuktikan dengan 

ijazah serta memiliki sertifikat 

kompetensi untuk tenaga 

kependidikan yang 

memerlukan keahlian khusus. 

Universitas wajib meningkatkan 

kualifikasi, kompetensi dan kepangkatan 

dosen 

Universitas menetapkan : 

1. Bantuan biaya studi kepada 

dosen yang tidak memperoleh 

beasiswa dari pihak eksternal 

/Dikti bagi dosen studi lanjut 

2. Pemberian insentif bagi 

dosen yang 

mempublikasikan karya 

ilmiah 

3. Bantuan Biaya penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen yang 

proposalnya tidak didanai 

DRPM 

4. Membantu proses pengajuan 

kepangkatan dosen melalui 

pembentukan Tim PAK baik 

ditingkat fakultas maupun 

Universitas 

75% Bantuan biaya studi kepada 

dosen yang tidak memperoleh 

beasiswa dari pihak eksternal /Dikti 

bagi dosen studi lanjut 

 
Pemberian insentif sebesar 80% 

bagi dosen yang mempublikasikan 

karya ilmiah 

 
Bantuan Biaya penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

sebesar 50% bagi dosen yang 

proposalnya tidak didanai DRPM 

 
100% Membantu proses pengajuan 

kepangkatan dosen melalui 

pembentukan Tim PAK baik ditingkat 

fakultas maupun 

Universitas 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Dosen dan tenaga 

kependidikan wajib 

memenuhi kriteria minimal 

kualifikasi dan kompetensi 

dosen dan tenaga 

kependidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

Kualifikasi akademik 

dosen dan tenaga 

kependidikan rendah 

sehingga Pemenuhan 

Kualitas capaian 

pembelajaran lulusan 

belum baik 

Dosen dan tenaga 

kependidikan belum 

memenuhi kriteria 

minimal kualifikasi dan 

kompetensi 

Universitas menetapkan bahwa 

seluruh dosen dan tenaga 

kependidikan yang dimilikinya 

memenuhi kriteria minimal 

kualifikasi dan kompetensi 

dosen dan tenaga kependidikan 

dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

Dosen di Universitas Panca 

Marga Probolinggo wajib 

memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

Kemampuan dosen 

rendah dalam 

menyelenggaraan 

pendidikan sehingga 

capaian pembelajaran 

belum dapat dipenuhi 

dengan baik 

Dosen belum memiliki 

kualifikasi akademik dan 

kompetensi pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran 

lulusan 

Universitas menetapkan seluruh 

dosen memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan 

dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

Kualifikasi akademik dosen 

paling rendah untuk 

program sarjana adalah 

magister setara dengan 

jenjang 8 KKNI, program 

magister dan doktor adalah 

doktor setara dengan jenjang 

9 KKNI serta dibuktikan 

dengan ijazah 

Kualitas dan 

kemampuan akademik 

dosen rendah sehingga 

capaian pembelajaran 

belum baik 

Belum terpenuhi 

kualifikasi akademik dosen 

paling rendah untuk 

program sarjana adalah 

magister setara dengan 

jenjang 8 KKNI, program 

magister dan doktor 

adalah doktor setara 

dengan jenjang 9 KKNI 

serta dibuktikan dengan 

ijazah 

Universitas menetapkan 

kualifikasi akademik dosen paling 

rendah untuk program sarjana 

adalah magister setara dengan 

jenjang 8 KKNI, program magister 

dan doktor adalah doktor setara 

dengan jenjang 9 KKNI serta 

dibuktikan dengan ijazah 

Dosen wajib memiliki 

Kompetensi pendidik yang 

dinyatakan dengan sertifkat 

pendidik dan/atau sertifikat 

profesi seperti 

sertifikasi dosen, Pekerti, 

Applied Approach 

Profesonalisme dan 

kompetensi dosen 

rendah sehingga 

Kualitas proses 

pembelajaran belum 

baik 

Belum terpenuhinya 

kompetensi pendidik 

dinyatakan dengan 

sertifkat pendidik dan/atau 

sertifikat 

profesi 

Universitas menetapkan 

kompetensi pendidik 

dinyatakan dengan sertifkat 

pendidik dan/atau sertifikat 

profesi 

Beban kerja dosen 

berjumlah minimal 16 sks 

Kualitas dan 

kompetensi dosen 

Dosen belum memenuhi 

beban kerja minimal 16 sks 

Universitas menetapkan 

bahwa beban kerja dosen 
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didasarkan pada: 

a. kegiatan pokok dosen 

(mencakup: 1) 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pengendalian proses 

pembelajaran; 2) 

pelaksanaan evaluasi 

hasil pembelajaran; 3) 

pembimbingan dan 

pelatihan; 4) penelitian; 

dan 5) pengabdian 

kepada masyarakat) 

b. kegiatan pelaksanaan 

tugas tambahan, dan 

c. kegiatan penunjang 

rendah yang terdiri dari kegiatan 

pokok dosen, kegiatan 

pelaksanaan tugas 

tambahan, dan kegiatan 

penunjang. 

berjumlah minimal 16 sks yang 

terdiri dari kegiatan pokok 

dosen, kegiatan pelaksanaan 

tugas tambahan, dan kegiatan 

penunjang. 

Beban kerja dosen sebagai 

pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur dalam 

rangka penyusunan 

skripsi/tugas akhir, tesis, 

atau karya desain/ 

seni/bentuk lain paling 

banyak 10 mahasiswa 

Kualitas skripsi/tugas 

akhir/tesis yang 

dihasilkan dari proses 

pembimbingan rendah 

Belum terlaksananya 

beban kerja dosen sebagai 

pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur 

dalam rangka penyusunan 

skripsi/tugas akhir, tesis, 

atau karya desain/ 

seni/bentuk lain 

paling banyak 10 mahasiswa 

Universitas menetapkan 

beban kerja dosen sebagai 

pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur dalam 

rangka penyusunan 

skripsi/tugas akhir, tesis, atau 

karya desain/ seni/bentuk lain 

paling banyak 10 mahasiswa 

Beban kerja dosen mengacu 

nisbah dosen dan 

mahasiswa,untuk IPA 1 : 20 

dan IPS 1:30 

Kualitas proses 

pembelajaran 

rendah 

 

Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat terpenuhi 

Akreditasi program 

studi rendah 

Beban kerja dosen belum 

mengacu nisbah dosen 

dan mahasiswa,untuk IPA 

1 : 30 dan IPS 

1:45 

Universitas menetapkan beban 

kerja dosen mengacu nisbah 

dosen dan mahasiswa,untuk 

IPA 1 

: 30 dan IPS 1:45 

Jumlah dosen tetap paling 

sedikit 60% (enam puluh 

persen ) dari jumlah seluruh 

dosen dan dosen LB 10% 

Beban kerja dosen 

tidak memenuhi 

syarat serta akreditasi 

program studi rendah 

Belum terpenuhinya 

jumlah dosen tetap paling 

sedikit 60% (enam puluh 

persen ) dari jumlah 

seluruh dosen dan 10% 

dosen LB dan tidak adanya 

pola rekruitmen bagi 

dosen tetap 

Universitas menetapkan 

jumlah dosen tetap paling 

sedikit 60% (enam puluh 

persen ) dari jumlah seluruh 

dosen dan dosen LB 10% dan 

menetapkan pola rekruitmen 

bagi dosen 

Jumlah dosen tetap yang 

ditugaskan secara penuh 

waktu untuk menjalankan 

proses pembelajaran pada 

Kualitas pembelajaran 

rendah serta capaian 

pembelajaran lulusan 

yang bagus tidak dapat 

Belum terpenuhinya 

jumlah dosen tetap yang 

ditugaskan secara penuh 

waktu untuk menjalankan 

Universitas menetapkan jumlah 

dosen tetap yang ditugaskan 

secara penuh waktu untuk 

menjalankan proses 
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setiap program studi paling 

sedikit 6 (enam) orang serta 

memiliki keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai dengan 

disiplin ilmu pada program 

studi. 

terpenuhi proses pembelajaran pada 

setiap program studi 

paling sedikit 6 (enam) 

orang serta memiliki 

keahlian di bidang ilmu 

yang sesuai dengan disiplin 

ilmu pada program 

studi. 

pembelajaran pada setiap 

program studi paling sedikit 6 

(enam) orang dan serta 

memiliki keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai dengan disiplin 

ilmu pada program studi. 

Kualifikasi akademik tenaga 

kependidikan paling rendah 

adalah lulusan program S1 

dan tenaga administrasi 

paling rendah lulusan 

Diploma III atau sederajat 

serta dibuktikan dengan 

ijazah serta memiliki 

sertifikat kompetensi untuk 

tenaga kependidikan yang 

memerlukan keahlian 

khusus. 

Kualitas dan 

kompetensi tenaga 

kependidikan rendah 

serta Pelayanan 

administrasi akademik 

maupun non-

akademik tidak 

maksimal 

Belum terpenuhinya 

kualifikasi akademik 

tenaga kependidikan 

paling rendah adalah 

lulusan program S1 dan 

tenaga administrasi paling 

rendah lulusan Diploma III 

atau sederajat serta 

dibuktikan 

dengan ijazah serta 

memiliki sertifikat 

kompetensi untuk tenaga 

kependidikan yang 

memerlukan 

keahlian khusus 

Universitas menetapkan 

kualifikasi akademik tenaga 

kependidikan paling rendah 

adalah lulusan program S1 dan 

tenaga administrasi paling 

rendah lulusan Diploma III atau 

sederajat serta dibuktikan 

dengan ijazah serta memiliki 

sertifikat kompetensi 

untuk tenaga kependidikan yang 
memerlukan keahlian khusus. 

Universitas wajib 

meningkatkan kualifikasi, 

kompetensi dan 

kepangkatan dosen 

Kompetensi dan 

kualifikasi dosen 

rendah sehingga 

kekurangan SDM 

yang berkualitas 

 
Publikasi ilmiah 

rendah 

 
Penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat rendah 

 
Terhambatnya proses 

kepangkatan dosen 

serta kepangkatan 

dosen lama 

Belum ada kebijakan 

bantuan biaya studi 

kepada dosen yang tidak 

memperoleh beasiswa dari 

pihak eksternal /Dikti bagi 

dosen studi lanjut 

 
Belum ada kebijakan 

Pemberian insentif 

sebesar 80% bagi dosen 

yang mempublikasikan 

karya ilmiah 

 
Belum ada Bantuan Biaya 

penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

sebesar 50% bagi dosen 

yang proposalnya tidak 

didanai DRPM 

 
Belum dibentuknya Tim 

PAK baik ditingkat fakultas 

maupun Universitas untuk 

Universitas menetapkan : 

1. Bantuan biaya studi kepada 

dosen yang tidak 

memperoleh beasiswa dari 

pihak eksternal /Dikti bagi 

dosen studi lanjut 

2. Pemberian insentif bagi 

dosen yang 

mempublikasikan karya 

ilmiah 

3. Bantuan Biaya penelitian 

dan pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen 

yang proposalnya tidak 

didanai DRPM 

4. Membantu proses 

pengajuan kepangkatan 

dosen melalui 

pembentukan Tim PAK baik 

ditingkat fakultas maupun 

Universitas 
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membantu proses 

pengajuan kepangkatan 

dosen melalui 

pembentukan 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Statuta Universitas 

2) RIP Universitas 

3) Kebijakan akademik Universitas 

4) Standar akademik Universitas 

5) Kebijakan akademik Fakultas 

6) Standar akademik Fakultas 

7) Pedoman akademik Universitas 

8) Pedoman akademik Fakultas 

9) Spesifikasi Program studi 

 

8. REFERENSI 

 

1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015 

2) Renstra Universitas 

3) Renop Universitas 
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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 kualitas pembelajaran yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Universitas Panca 

Marga Probolinggo wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan 

pembelajaran. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Pembelajaran Universitas Panca Marga Probolinggo yang 

menyangkut peta jalan (roadmap) pembelajaran. Oleh karena itu, Universitas Panca Marga Probolinggo 

menetapkan standar pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran pada tingkat universitas. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar 

pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar hasil pembelajaran, standar isi pembelajaran, 

standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen, serta standar sarana dan prasarana 
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pembelajaran 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua program studi  

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran 

2) Pengelola pembelajaran merupakan unit kerja dalam bentuk kelembagaan atau bentuk lain yang 

dilakukan sebagai pengelola sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi yang bertugas 

untuk mengelola pembelajaran 

3) LP3 Universitas Panca Marga Probolinggo merupakan lembaga pengelola pembelajaran yang ada di 

Universitas Panca Marga Probolinggo 

 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Kriteria minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran di Universitas Panca Marga 

Probolinggo. 

LP3 menyusun dan menetapkan 

kriteria minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran. 

 

LP3 Mensosialisasikan kriteria 

minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran 

100% tersusunnya kriteria minimal 

standar pengelolaan pembelajaran 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran di Universitas Panca 

Marga Probolinggo 

 

100% dosen memahami kriteria 

minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 
pembelajaran 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Pengelolaan pembelajaran di Universitas 

secara kelembagaan dilaksanakan oleh 

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan 

Pembelajaran (LP3) 

Universitas menetapkan pengelolaan 

pembelajaran secara kelembagaan 

dilaksanakan oleh Lembaga 

Pengembangan Pendidikan dan 

Pembelajaran (LP3) 

 

Universitas mengangkat pejabat 

struktural LP3 meliputi Ketua, 

Sekretaris, Kepala Pusat (Kapus) 

Pembelajaran, Kepala Pusat (Kapus) 

Pengabdian kepada Masyarakat, 

Kepala Pusat 
(Kapus) Publikasi, Kepala Pusat 

100% pengelolaan pembelajaran 

secara kelembagaan dilaksanakan 

oleh Lembaga Pengembangan 

Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) 

 

Pejabat struktural LP3 meliputi 

Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat 

(Kapus) Pembelajaran, Kepala Pusat 

(Kapus) Pengabdian Kepada 

Masyarakat Kepala Pusat (Kapus) 

Publikasi, Kepala Pusat 
(Kapus) HKI dan Kepala Pusat 

Kriteria minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran di Universitas Panca Marga 

Probolinggo. 

LP3 menyusun dan menetapkan 

kriteria minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran. 

 

LP3 Mensosialisasikan kriteria 

minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran 

(Kapus) HKI dan Kepala Pusat 

(Kapus) Pusat Studi. 

100% tersusunnya kriteria minimal 

standar pengelolaan pembelajaran 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran di Universitas Panca 

Marga Probolinggo 

 

100% dosen memahami kriteria 

minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 
Pembelajaran (Kapus) Pusat Studi. 

LP3 sebagai sebuah lembaga yang 

bertugas melaksanakan pengelolaan 

pembelajaran dalam sistem kelembagaan 

di Univesitas wajib: 

a. Menyusun dan mengembangkan 

rencana program pembelajaran 

sesuai dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan tinggi. 

b. Menyusun dan mengembangkan 

peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 

pembelajaran 

c. Memfasilitasi pelaksanaan 

pembelajaran. 

d. Melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pembelajaran. 

e. Melakukan diseminasi hasil 

pembelajaran 

f. Memfasilitasi peningkatan 

LP3 menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program pembelajaran sesuai 

dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan tinggi. 

 
LP3 menyusun dan mengembangkan 

peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 

pembelajaran 

 
LP3 bekerjasama dengan Fakultas dan 

Prodi memfasilitasi pelaksanaan 

pembelajaran. 

 
LP3 melaksanakan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan pembelajaran. 

 

100% tersusunnya rencana 

program pembelajaran sesuai 

dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan tinggi. 

 
100% tersusunnya peraturan, 

panduan, dan sistem penjaminan 

mutu internal pembelajaran 

 
100% LP3 bekerjasama dengan 

Fakultas dan Prodi memfasilitasi 

pelaksanaan pembelajaran. 

 
100% terlaksananya 

pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

100% dosen melakukan diseminasi 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

kemampuan dosen untuk 

melaksanakan pembelajaran, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan intelektual 

(HKI). 

g. Memberikan penghargaan kepada 

dosen yang berprestasi. 

h. Melaporkan kegiatan pembelajaran 

yang dikelolanya. 

LP3 memfasilitasi dosen untuk 

melakukan diseminasi hasil 

pembelajaran 

 
LP3 memfasilitasi dosen untuk 

meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanakan pembelajaran, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan intelektual 

(HKI). 

a. LP3 menetapkan kriteria dosen 

berprestasi 

b. LP3 memberikan penghargaan 

kepada dosen yang berprestasi. 

c. LP3 menyusun laporan secara 

tertulis kegiatan pembelajaran 

yang dikelolanya 
kepada Rektor. 

hasil pembelajaran yang difasilitasi 

oleh LP3. 

 
100% dosen terfasilitasi dalam 

meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanaan pembelajaran, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan intelektual 

(HKI). 

a. 100% tersedianya kriteria 

dosen berprestasi 

b. 100% dosen yang berprestasi 

mendapatkan penghargaan. 

c. 100% tersusunnya laporan 

secara tertulis kegiatan 

pembelajaran yang dikelolanya 

kepada Rektor. 

Universitas wajib 

a. Memiliki rencana strategis 

pembelajaran yang merupakan bagian 

dari rencana strategis perguruan tinggi. 

b. Menyusun kriteria dan prosedur 

penilaian pembelajaran paling sedikit 

menyangkut aspek peningkatan 

jumlah publikasi ilmiah, penemuan 

baru di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan jumlah dan mutu bahan 

ajar. 

c. Menjaga dan meningkatkan mutu 

pengelolaan lembaga atau fungsi 

pembelajaran dalam menjalankan 

program pembelajaran secara 

berkelanjutan. 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi 

terhadap lembaga atau fungsi 

pembelajaran dalam melaksanakan 

program pembelajaran. 

e. Memiliki panduan tentang kriteria 

dosen dengan mengacu pada standar 

hasil, standar isi, dan standar proses 

pembelajaran. 

f. Mendayagunakan sarana dan 

prasarana pembelajaran pada 

lembaga lain melalui program kerja 

sama pembelajaran. 

g. Melakukan analisis kebutuhan yang 

Universitas bersama LP3 

menyusun dan menetapkan 

rencana strategis pembelajaran 

yang merupakan bagian dari 

rencana strategis perguruan 

tinggi. 

 

Universitas bersama LP3, Fakultas 

dan Prodi menyusun dan 

menetapkan kriteria dan prosedur 

penilaian pembelajaran paling 

sedikit menyangkut aspek 

peningkatan jumlah publikasi 

ilmiah, penemuan baru di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan jumlah dan mutu bahan ajar. 

 
Universitas melalui LP3 menjaga dan 

meningkatkan mutu pengelolaan atau 

fungsi pembelajaran dalam 

menjalankan program pembelajaran 

secara berkelanjutan. 

 
Universitas melakukan 

pemantauan dan evaluasi 

terhadap LP3 dalam 

melaksanakan program 

pembelajaran. 

 

100% tersusunnya rencana 

strategis pembelajaran yang 

merupakan bagian dari rencana 

strategis perguruan tinggi. 

 

100% tersusunnya kriteria dan 

prosedur penilaian pembelajaran 

paling sedikit menyangkut aspek 

peningkatan jumlah publikasi 

ilmiah, penemuan baru di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan jumlah dan mutu bahan ajar. 

 
100% mutu pengelolaan atau fungsi 

pembelajaran dalam menjalankan 

program pembelajaran secara 

berkelanjutan terjaga dan 

meningkat. 

 
100% terlaksananya 

pemantauan dan evaluasi 

terhadap LP3 dalam 

melaksanakan program 

pembelajaran 

 
100% tersusunnya panduan tentang 

kriteria dosen dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses pembelajaran. 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana 

pembelajaran. 
Menyampaikan laporan kinerja 
lembaga atau fungsi pembelajaran 
dalam menyelenggarakan program 
pembelajaran paling sedikit melalui 
pangkalan data pendidikan tinggi. 

Universitas melalui LP3 menyusun 

panduan tentang kriteria dosen 

dengan mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar proses 

pembelajaran. 

a. Universitas bersama LP3, 

Fakultas dan Prodi menjalin 

kerjasama dengan lembaga lain 

melalui program kerja sama 

pembelajaran termasuk 

pemanfaatan sarana dan 

prasarana. 

b. Universitas bersama LP3, 

Fakultas dan Prodi 
mendayagunakan sarana 

a. 100% terjalin kerjasama 

dengan lembaga lain melalui 

program kerja sama 

pembelajaran termasuk 

pemanfaatan sarana dan 

prasarana. 

b. 100% Universitas 

mendayagunakan sarana dan 

prasarana pembelajaran pada 

lembaga lain melalui program 

kerja sama pembelajaran. 

c. 100% tersedia dokumen 
hasil analisis kebutuhan 

LP3 sebagai sebuah lembaga yang 

bertugas melaksanakan pengelolaan 

pembelajaran dalam sistem kelembagaan 

di Univesitas wajib: 

i. Menyusun dan mengembangkan 

rencana program pembelajaran 

sesuai dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan tinggi. 

j. Menyusun dan mengembangkan 

peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 

pembelajaran 

k. Memfasilitasi pelaksanaan 

pembelajaran. 

l. Melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pembelajaran. 

m. Melakukan diseminasi hasil 

pembelajaran 

n. Memfasilitasi peningkatan 

kemampuan dosen untuk 

melaksanakan pembelajaran, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan intelektual 

(HKI). 

o. Memberikan penghargaan kepada 

dosen yang berprestasi. 

p. Melaporkan kegiatan pembelajaran 

yang dikelolanya. 

LP3 menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program pembelajaran sesuai 

dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan tinggi. 

 
LP3 menyusun dan mengembangkan 

peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 

pembelajaran 

 
LP3 bekerjasama dengan Fakultas dan 

Prodi memfasilitasi pelaksanaan 

pembelajaran. 

 
LP3 melaksanakan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan pembelajaran. 

 

LP3 memfasilitasi dosen untuk 

melakukan diseminasi hasil 

pembelajaran 

 
LP3 memfasilitasi dosen untuk 

meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanakan pembelajaran, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan intelektual 

(HKI). 

a. LP3 menetapkan kriteria dosen 

berprestasi 

b. LP3 memberikan penghargaan 

kepada dosen yang berprestasi. 

100% tersusunnya rencana 

program pembelajaran sesuai 

dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan tinggi. 

 
100% tersusunnya peraturan, 

panduan, dan sistem penjaminan 

mutu internal pembelajaran 

 
100% LP3 bekerjasama dengan 

Fakultas dan Prodi memfasilitasi 

pelaksanaan pembelajaran. 

 
100% terlaksananya 

pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

100% dosen melakukan diseminasi 

hasil pembelajaran yang difasilitasi 

oleh LP3. 

 
100% dosen terfasilitasi dalam 

meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanaan pembelajaran, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan intelektual 

(HKI). 

a. 100% tersedianya kriteria 

dosen berprestasi 

b. 100% dosen yang berprestasi 

mendapatkan penghargaan. 

c. 100% tersusunnya laporan 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

c. LP3 menyusun laporan secara 

tertulis kegiatan pembelajaran 

yang dikelolanya 
kepada Rektor. 

dan prasarana pembelajaran pada 

lembaga lain melalui program 

kerja sama pembelajaran. 

d. Universitas bersama LP3, Fakultas 

dan Prodi melakukan analisis 

kebutuhan yang menyangkut 

jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana 

pembelajaran. 

e. Universitas melalui LP3 

menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pembelajaran 

dalam menyelenggarakan program 

pembelajaran paling sedikit 

melalui pangkalan data 
pendidikan tinggi. 

secara tertulis kegiatan 

pembelajaran yang dikelolanya 

kepada Rektor. yang 

menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan 

prasarana pembelajaran 

d. d. 100% tersampaikannya 

laporan kinerja lembaga atau 

fungsi pembelajaran dalam 

menyelenggarakan program 

pembelajaran paling sedikit 

melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Kriteria minimal standar 

pengelolaan pembelajaran 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran di Universitas. 

Perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 

pembelajaran tidak 

sesuai dengan kriteria 

minimal 

Belum ditetapkannya 

kriteria minimal standar 

pengelolaan pembelajaran 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo 

 

Dosen tidak mengetahui 

kriteria minimal standar 

pengelolaan 

pembelajaran meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 
pembelajaran 

LP3 Universitas menyusun dan 

menetapkan kriteria minimal 

standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan pembelajaran. 

 

LP3 Universitas 

Mensosialisasikan kriteria 

minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan 
pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran di 

Universitas secara 

kelembagaan dilaksanakan 

oleh Lembaga Pembelajaran 

dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LP3) 

Pengelolaan 

pembelajaran di 

Universitas tidak 

terlaksana dengan baik 

Lembaga yang mengelola 

pembelajaran di 

Universitas belum 

memiliki struktur 
yang lengkap 

Universitas melengkapi struktur 

yang ada pada Lembaga 

Pembelajaran dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LP3) 

LP3 Sebagai sebuah lembaga 

yang bertugas melaksanakan 

pengelolaan pembelajaran 

dalam sistem kelembagaan di 

Universitas Panca Marga 

wajib: 

a. Menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program pembelajaran 

sesuai dengan rencana 

strategis pembelajaran 

perguruan tinggi. 

b. Menyusun dan 

mengembangkan 

peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu 

Hasil dan luaran 

pembelajaran 

tidak tercapai 

 

Terbatasnya jenis, 

kualitas dan kuantitas 

luaran pembelajaran 

yang dihasilkan 

 
Universitas terkena 

sanksi dari 

penyandang dana 

secara individu dosen 

maupun kelembagaan 

 

Rencana program 

pembelajaran tidak sesuai 

dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan 

tinggi. 

 
Peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu 

internal pembelajaran 

tidak tersedia 

 
LP3 belum optimal 

bekerjasama dengan 

Fakultas dan Prodi 

dalam memfasilitasi 

LP3 menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program pembelajaran sesuai 

dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan tinggi. 

 
LP3 menyusun dan 

mengembangkan peraturan, 

panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 

pembelajaran 

 
LP3 bekerjasama dengan 

Fakultas dan Prodi 

memfasilitasi pelaksanaan 
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internal pembelajaran 

c. Memfasilitasi pelaksanaan 

pembelajaran. 

d. Melaksanakan 

pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan 

pembelajaran. 

e. Melakukan diseminasi 

hasil pembelajaran 

f. Memfasilitasi peningkatan 

kemampuan dosen untuk 

melaksanakan 

pembelajaran, penulisan 

artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 
intelektual (HKI). 

g. Memberikan penghargaan 

kepada dosen yang 

berprestasi. 
Melaporkan kegiatan 
pembelajaran yang 
dikelolanya. 

Proposal pembelajaran 

tidak dapat diajukan 

 
Universitas tidak 

memiliki data yang 

komprehensif terkait 

pembelajaran 

pelaksanaan 

pembelajaran. 

 
Pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran tidak 

terlaksana. 

a. Dosen tidak melakukan 

diseminasi hasil 

pembelajaran. 

b. Dosen tidak mendapat 

fasilitas dalam 

meningkatkan 

kemampuan dalam 

melaksanakan 

pembelajaran, penulisan 

artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 

c. Tidak ada kriteria dosen 

berprestasi 

d. Dosen yang berprestasi 

tidak mendapatkan 

penghargaan. 

e. Tidak 

melaporkan kegiatan 

pembelajaran yang 

dikelolanya 
secara tertulis 

pembelajaran. 

 
LP3 melaksanakan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran. 

 
LP3 memfasilitasi dosen untuk 

melakukan diseminasi hasil 

pembelajaran 

a. LP3 memfasilitasi dosen 

untuk meningkatkan 

kemampuan dalam 

melaksanakan 

pembelajaran, penulisan 

artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 

b. LP3 menetapkan kriteria 

dosen berprestasi 

c. LP3 memberikan 

penghargaan kepada dosen 

yang berprestasi. 
LP3 menyusun laporan secara 
tertulis kegiatan pembelajaran 
yang dikelolanya kepada 
Rektor. 

Universitas wajib 

a. Memiliki rencana strategis 

pembelajaran yang 

merupakan bagian dari 

rencana strategis 

perguruan tinggi. 

b. Menyusun kriteria dan 

prosedur penilaian 

pembelajaran paling 

sedikit menyangkut aspek 

peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah, 

penemuan baru di bidang 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan jumlah dan 

mutu bahan ajar. 

Menjaga dan meningkatkan 

mutu pengelolaan lembaga 

atau fungsi pembelajaran 

Kualitas dan kuantitas 

kegiatan pembelajaran 

tidak berkembang 

 
LP3 tidak berfungsi 

secara maksimal dalam 

pengelolaan 

pembelajaran 

 
Dosen melakukan 

pembelajaran tidak 

sesuai dengan 

kompetensi dan bidang 

keilmuan 

 
Sarana dan prasarana 

pembelajaran di 

Universitas Panca 

Marga Probolinggo 

Rencana strategis 

pembelajaran yang 

merupakan bagian dari 

rencana strategis perguruan 

tinggi belum mutakhir 

 
Kriteria dan prosedur 

penilaian pembelajaran 

belum memenuhi aspek 

peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah, 

penemuan baru di bidang 

ilmu 

pengetahuan dan teknologi, 

dan jumlah dan mutu bahan 

ajar. 

 
Peningkatan mutu 

pengelolaan atau fungsi 

Universitas bersama LP3 

menyusun dan menetapkan 

rencana strategis pembelajaran 

yang merupakan bagian dari 

rencana strategis perguruan 

tinggi. 

 
Universitas bersama LP3, 

Fakultas dan Prodi menyusun 

dan menetapkan kriteria dan 

prosedur penilaian pembelajaran 

paling sedikit menyangkut 

aspek peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah, penemuan 

baru di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan 

jumlah dan mutu bahan ajar. 

 
Universitas melalui LP3 
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dalam menjalankan program 

pembelajaran secara 

berkelanjutan. 

d. Melakukan pemantauan 

dan evaluasi terhadap 

lembaga atau fungsi 

pembelajaran dalam 

melaksanakan program 

pembelajaran. 

e. Memiliki panduan tentang 

kriteria dosen dengan 

mengacu pada standar 

hasil, standar isi, dan 

standar proses 

pembelajaran. 

f. Mendayagunakan sarana 

dan prasarana 

pembelajaran pada 

lembaga lain melalui 

program kerja sama 

pembelajaran. 

g. Melakukan analisis 

kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, jenis, 

dan spesifikasi sarana dan 

prasarana pembelajaran. 
c. Menyampaikan laporan 

kinerja lembaga atau fungsi 
pembelajaran dalam 
menyelenggarakan program 
pembelajaran paling sedikit 
melalui pangkalan data 
pendidikan tinggi. 

tidak dapat memenuhi 

kebutuhan 

 
Universitas Panca Marga 
Probolinggo terkena 
sanksi dari DIKTI dan 
penurunan klaster 
perguruan tinggi 

pembelajaran dalam 

menjalankan program 

pembelajaran belum 

dilaksanakan secara 

berkelanjutan. 

 
Pemantauan dan evaluasi 

terhadap LP3 dalam 

melaksanakan program 

pembelajaran belum 

dilaksanakan 

 
Panduan tentang kriteria 

dosen belum mengacu 

pada standar hasil, standar 

isi, dan standar proses 

pembelajaran. 

 
Pendayagunaan sarana 

dan prasaran pada 

lembaga lain melalui 

kerjasama pembelajaran 

belum maksimal. 

 
Belum dilakukan analisis 

kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, jenis, 

dan spesifikasi sarana dan 

prasarana 

Pembelajaran Laporan 

kinerja lembaga atau 

fungsi pembelajaran dalam 

menyelenggarakan 

program pembelajaran 

paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan 

tinggi belum 
dilaksanakan 

menjaga dan meningkatkan 

mutu pengelolaan atau fungsi 

pembelajaran dalam 

menjalankan program 

pembelajaran secara 

berkelanjutan. 

 
Universitas melakukan 

pemantauan dan evaluasi 

terhadap LP3 dalam 

melaksanakan program 

pembelajaran. 

 
Universitas melalui LP3 

menyusun panduan tentang 

kriteria dosen dengan mengacu 

pada standar hasil, standar isi, 

dan standar proses 

pembelajaran. 

 
Universitas bersama LP3, 

Fakultas dan Prodi 

mendayagunakan sarana dan 

prasarana pembelajaran pada 

lembaga lain melalui program 

kerja sama pembelajaran. 

 
Universitas bersama LP3, 

Fakultas dan Prodi melakukan 

analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana 
pembelajaran. 
Universitas melalui LP3 
menyampaikan laporan kinerja 
lembaga atau fungsi 
pembelajaran dalam 
menyelenggarakan program 
pembelajaran paling sedikit 
melalui pangkalan data 
pendidikan tinggi. 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

2) Renstra Pembelajaran Universitas 

3) Roadmap pembelajaran tingkat Universitas 

4) Roadmap pembelajaran tingkat Fakultas/Prodi 
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5) Prosedur Pelaporan Hasil Pembelajaran 

 

8. REFERENSI 

 

1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015 

2) Panduan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran 
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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 

 

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya Pembelajaran yang bermutu dan 

berkelanjutan. Universitas Panca Marga Probolinggo wajib menyediakan anggaran yang memadai agar 

pelaksanaan Pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Universitas. 

Oleh karena itu, Universitas Panca Marga Probolinggo menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan 

Pembelajaran. Standar pendanaan pembelajaran merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan Pembelajaran. Tercapainya standar pendanaan pembelajaran menunjukan produktivitas dan 

efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya Pembelajaran secara berkelanjutan. Sesuai dengan 

Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada 

standar hasil Pembelajaran, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar dosen, standar sarana 
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dan prasarana Pembelajaran serta standar pengelolaan Pembelajaran. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua program studi 

LP3  

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

Pendanaan pembelajaranadalah sumber dana Pembelajaran baik yang bersumber dari internal 

Universitas Panca Marga Probolinggo, Kemenristek, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam 

maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses 

Pembelajaran baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan 

dan desiminasi hasil Pembelajaran. 

Standar pendanaan pembelajaranmerupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan Pembelajaran 

 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Sumber dan mekanisme pedanaan 

pembelajarandi Universitas harus 

memenuhi kriteria minimal standar 

pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran 

LP3 Universitas menetapkan kriteria 

minimal sumber dan mekanisme 

Pembelajaran dan pembiayaan 

Pembelajaran 

Sumber dan mekanisme pedanaan 

pembelajarandi Universitas harus 

memenuhi kriteria minimal standar 

pendanaan dan pembiayaan 

Pembelajaran 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

   

Mensosialisasikan kriteria minimal sumber 

dan mekanisme Pembelajaran dan 

pembiayaan Pembelajaran Insentif 

publikasi ilmiah atau insentif kekayaan 

intelektual (KI) 

100% tersusunya kriteria minimal 

sumber dan mekanisme Pembelajaran 

dan pembiayaan Pembelajaranb.

 Peningkatan kapasitas dosen 

c. Insentif publikasi ilmiah atau 

insentif kekayaan intelektual (KI) 

2. Universitas melalui LP3 memastikan 

penggunaan dana pengelolaan 

Pembelajaran telah sesuai dengan 

standar pendanaan 

pembelajaranmelalui monitoring dan 

evaluasi serta pelaporan 

100% dosen memahami kriteria 

minimal sumber dan mekanisme 

Pembelajaran dan 

Mensosialisasikan kriteria minimal 

sumber dan mekanisme Pembelajaran 

danpembiayaan Pembelajaranb.

 Peningkatan kapasitas dosen 

c. Insentif publikasi ilmiah atau 

insentif kekayaan intelektual (KI) 

2. 100% penggunaan dana 

pengelolaan Pembelajaran sesuai 

dengan standar standar pendanaan 

pembelajaranmelalui monitoring dan 

evaluasi serta pelaporan 

100% dosen memahami kriteria 

minimal sumber dan mekanisme 

Pembelajaran dan 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Sumber dan mekanisme 

pedanaan pembelajarandi 

Universitas harus memenuhi 

kriteria minimal standar 

pendanaan dan pembiayaan 

Pembelajaran 

Usulan Pembelajaran tidak 

didanai 

Belum ditetapkannya kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme Pembelajaran 

dan pembiayaan 

Pembelajaran 

Sumber dan mekanisme 

pedanaan pembelajarandi 

Universitas harus memenuhi 

kriteria minimal standar 

pendanaan dan pembiayaan 

Pembelajaran 

Universitas menyediakan 

akses pendanaan 

Pembelajaran dari sumber 

lain meliputi dari 

pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain di 

dalam maupun di luar 

negeri, atau dana dari 

masyarakat 

 

Dosen tidak 

mendapatkan 

pendanaan 

Pembelajaran dari 

sumber lain meliputi 

dari pemerintah, kerja 

sama dengan lembaga 

lain di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

Tidak tersedianya akses 

pendanaan Pembelajaran 

dari sumber lain meliputi 

dari 

pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain di 

dalam maupun di luar 

negeri, atau dana dari 

masyarakat 

Universitas bekerjasama 

dengan LP3 memastikan 

ketersediaan akses pendanaan 

Pembelajaran 

dari sumber lain meliputi dari 

pemerintah, kerja sama dengan 

lembaga lain di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

Rektor Universitas 

mengatur mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan 

Pembelajaran yang 

digunakan untuk membiayai 

a. Manajemen 

Pembelajaran yang 

terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan 

dan evaluasi, pelaporan 

Pembelajaran dan 

diseminasi hasil 

Pembelajaran 

b. Peningkatan kapasitas 

Alokasi pendanaan 

pembelajarantidak tepat 

sasaran 

Kegiatan Pembelajaran 

tidak terlaksana 

 
Luaran Pembelajaran tidak 

tercapai 

 
Kinerja, peringkat dan 

klaster Universitas Panca 

Marga Probolinggo di 

tingkat Nasional dalam 

kegiatan Pembelajaran 

Tidak tersedianya 

mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan 

1. Tidak 

tersedianya dana 

pengelolaan 

Pembelajaran yang 

digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen 

Pembelajaran yang 

terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan 

dan evaluasi, pelaporan 

1. Rektor Universitas 

mengatur mekanisme 

pendanaan dan 

pembiayaan 

Pembelajaran 

2. Universitas melalui LP3 

memastikan 

ketersediaan dana 

pengelolaan 

Pembelajaran yang 

digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen 

Pembelajaran yang 
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dosen 

Insentif publikasi ilmiah atau 

insentif kekayaan intelektual 

(KI) 

menurun pelaksanaan 

Pembelajaran tidak 

maksimal 

Pembelajaran dan 

diseminasi hasil 

Pembelajaran 

b. Peningkatan 

kapasitas dosen 

c. Insentif publikasi ilmiah 

atau insentif kekayaan 

intelektual (KI) 

 
2. Penggunaan dana 

pengelolaan 

Pembelajaran tidak 

sesuai dengan standar 

standar pendanaan 

pembelajaran melalui 

monitoring evaluasi 

serta pelaporan. 

terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan 

dan evaluasi, pelaporan 

Pembelajaran dan 

diseminasi hasil 

Pembelajaran 

b. Peningkatan kapasitas 

dosen 

c. Insentif publikasi ilmiah 

atau insentif kekayaan 

intelektual (KI) 

 

2. Universitas melalui LP3 

memastikan penggunaan 

dana pengelolaan 

Pembelajaran telah sesuai 

dengan standar pendanaan 

dan pembiayaan 

Pembelajaran melalui 

monitoring, evaluasi dan 

pelaporan 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

2) Renstra Pembelajaran Universitas 

3) Roadmap Pembelajaran tingkat Universitas 

4) Roadmap Pembelajaran tingkat Fakultas/Prodi 

5) Prosedur Pelaporan Hasil Pembelajaran 

 

8. REFERENSI 

 

1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015 

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

 



 

7 

 

 



 

1 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR  SARANA PRASARANA 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.01.008 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 1 dari 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR 

SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

 

 

 

 



 

2 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR  SARANA PRASARANA 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.01.008 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 2 dari 10 

 

 

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 

 

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya sarpras yang bermutu dan 

berkelanjutan. Universitas Panca Marga Probolinggo wajib menyediakan anggaran yang memadai agar 

pengajuan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan 

Visi dan Misi Universitas. Oleh karena itu, Universitas Panca Marga Probolinggo menetapkan standar pendanaan 

dan pembiayaan Sarpras. Standar pendanaan sarpras merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan Sarpras. Tercapainya standar pendanaan sarpras menunjukan produktivitas dan 

efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya Sarpras secara berkelanjutan. Sesuai dengan 

Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar tersebut harus mengacu pada standar hasil Sarpras, standar isi 

Sarpras, standar proses Sarpras, standar dosen, standar sarana dan prasarana Sarpras serta standar pengelolaan 
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Sarpras. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua program studi 

FAKULTAS DAN 

PROGRAM STUDI 

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang diperuntukkan untuk menyelenggarakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yang bermutu dan berkualitas di lingkungan Universitas Panca Marga Probolinggo, 

Standar sarana prasarana merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi di lingkungan universitas Panca Marga Probolinggo 

 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Sumber dan mekanisme pendanaan sarpras 

di Universitas harus memenuhi kriteria 

minimal standar pendanaan dan pembiayaan 

Sarpras 

Fakultas dan program studi Universitas 

menetapkan kriteria minimal sumber 

dan mekanisme Sarpras dan pembiayaan 

Sarpras 

Sumber dan mekanisme pendanaan 

sarpras di Universitas harus memenuhi 

kriteria minimal standar  Sarpras 

Mensosialisasikan kriteria minimal sumber 

dan mekanisme Sarpras dan pembiayaan 

Sarpras  

a. 100% tersusunnya kriteria minimal 

sumber dan mekanisme Sarpras dan 

pembiayaan Sarpras 

b. Peningkatan kapasitas dosen 

2. Universitas melalui Fakultas dan 

program studi memastikan penggunaan 

dan pengelolaan Sarpras telah sesuai 

dengan standar pendanaan sarpras 

melalui monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan 

100% dosen memahami kriteria 

minimal sumber dan mekanisme Sarpras 

dan 

a. Mensosialisasikan kriteria minimal 

sumber dan mekanisme Sarpras dan 

pembiayaan Sarpras 

b. Peningkatan kapasitas dosen 

 

100% penggunaan dana pengelolaan 

Sarpras sesuai dengan standar standar 

sarpras melalui monitoring dan 

evaluasi serta pelaporan 

100% dosen memahami kriteria 

minimal sumber dan mekanisme 

Sarpras dan 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Sumber dan mekanisme 

pendanaan sarpras di 

Universitas harus memenuhi 

kriteria minimal standar  

Sarpras 

Usulan Sarpras tidak 

didanai 

Belum ditetapkannya 

kriteria minimal sumber 

dan mekanisme Sarpras 

dan pembiayaan Sarpras 

Sumber dan mekanisme pendanaan 

sarpras di Universitas harus memenuhi 

kriteria minimal standar  Sarpras 

Universitas menyediakan 

akses pendanaan Sarpras dari 

sumber lain meliputi dari 

pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau 

dana dari masyarakat 

 

Dosen tidak 

mendapatkan 

pendanaan Sarpras dari 

sumber lain meliputi 

dari pemerintah, kerja 

sama dengan lembaga 

lain di dalam maupun 

di luar negeri, atau 

dana dari masyarakat 

Tidak tersedianya 

akses Sarpras dari 

sumber lain meliputi 

dari 

pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain di 

dalam maupun di luar 

negeri, atau dana dari 
masyarakat 

Universitas bekerjasama dengan 

fakultas dan program studi 

memastikan ketersediaan akses 

pendanaan Sarpras dari sumber lain 

meliputi dari pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain di dalam maupun 

di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

Rektor Universitas mengatur 

mekanisme  Sarpras yang 

digunakan untuk membiayai 

a. Manajemen Sarpras yang 

pengusulan, persetujuan, 

pemanfaatan dan 

pemeliharaan 

Alokasi sarpras tidak 

tepat sasaran  

Kegiatan yang 

memanfaatkan Sarpras 

tidak terlaksana 

 
 

Tidak tersedianya 

mekanisme  

1. Tidak 

tersedianya dana 

pengelolaan 

Sarpras yang 

digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen 

Sarpras yang 

pengusulan, 

persetujuan, 

pemanfaatan dan 

pemeliharaan 

 
2. Penggunaan dana 

pengelolaan 

Sarpras tidak 

sesuai dengan 

standar standar 

pendanaan sarpras 

melalui 

monitoring 

evaluasi serta 

pelaporan. 

1. Rektor Universitas mengatur 

mekanisme  Sarpras 

2. Universitas melalui fakultas dan 

program studi memastikan 

ketersediaan dana pengelolaan 

Sarpras yang digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen Sarpras yang terdiri 

atas pengusulan, persetujuan, 

pemanfaatan dan pemeliharaan 

 

2. Universitas melalui fakultas dan 

program studi memastikan 

penggunaan dana pengelolaan 

Sarpras telah sesuai dengan standar 

Sarpras melalui monitoring, evaluasi 

dan pelaporan 
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7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

2) Renstra Sarpras Universitas 

3) Roadmap Sarpras tingkat Universitas 

4) Roadmap Sarpras tingkat Fakultas/Prodi 

5) Prosedur Pelaporan Hasil Sarpras 

 

8. REFERENSI 

 

1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015 

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

 



 

6 

 

 



 

1 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR ISI 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.01.002 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 1 dari 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            STANDAR  

                                           ISI PEMBELAJARAN 

                            UNIVERSITAS PANCA MARGA 

                          PROBOLINGGO 

 

 

 

 



 

2 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR ISI 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.01.002 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 2 dari 10 

 

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 isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat 

kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran untuk 

setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari 

KKNI. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan isi pembelajaran, maka perlu juga adanya standar tertentu 

yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan isi pembelajaran 

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

Panca Marga Probolinggo melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar isi pembelajaran ini. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor Dekan 
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Ketua program studi  

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah mengacu pada capaian pembelajaran lulusan 

3) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma 

PerguruanTinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

4) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam 

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan 

Tinggi. 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran mengacu pada deskripsi 

capaian pembelajaran dan KKNI 

Universitas Panca Marga Probolinggo 

Malang melalui Fakultas dan prodi 

menetapkan bahwa tingkat kedalaman 

dan keluasan materi pembelajaran 

mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran 

 

Universitas Panca Marga Probolinggo 

Malang melalui Fakultas dan prodi 

menetapkan bahwa tingkat kedalaman 

dan keluasan materi pembelajaran 

mengacu pada 
KKNI 

100% RPP dan RPS dosen mengacu 

pada capaian pembelajaran 

 

100% RPP dan RPS dosen mengacu 

pada KKNI 

Universitas harus membuat kebijakan 

terkait tingkat kedalaman dan keluasan 

materi untuk lulusan Sarjana dan magister 

Universitas menetapkan bahwa 

kebijakan terkait tingkat kedalaman 

dan keluasan materi untuk lulusan 

Sarjana menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan dan ketrampilan 

tertentu secara umum, konsep teoritis 

bagian khusus dalam bidang 

pengetahuan dan ketrampilan secara 

mendalam 

 

Universitas menetapkan bahwa 

kebijakan terkait tingkat kedalaman 

dan keluasan materi untuk lulusan 

Magister menguasai teori dan teori 

100% Fakultas dan Prodi memiliki 

dokumen kebijakan penguasaan 

materi pembelajaran untuk lulusan 

sarjana 

 

100% Fakultas dan Prodi memiliki 

dokumen kebijakan penguasaan 

materi pembelajaran untuk lulusan 

magister 
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aplikasi bidang pengetahuan 

   

Tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran bersifat 

kumulatif dan/ integratif 

Universitas memetakan sebaran 

mata kuliah dalam peta kurikulum 

untuk menetapkan kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran 

bersifat kumulatif dan/ atau 

integratif 

100% pemetaan sebaran mata 

kuliah dalam peta kurikulum 

memenuhi tingkat kedalaman 

dan keluasan materi 

pembelajaran yang bersifat 

kumulatif dan/ atau integratif 

Tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran dituangkan dalam 

bahan kajian yang distrukturkan dalam 

bentuk mata kuliah 

Universitas menetapkan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran yang distrukturkan 

dan lama bahan kajian berbentuk 

matakuliah 

100% terlaksananya kajian tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran yang distrukturkan 

dalam bentuk mata kuliah 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Tingkat kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran dengan 

mengacu pada deskripsi 

capaian pembelajaran 

dan KKNI 

Kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran tidak 

memenuhi standar 

 

Kualitas proses 

pembelajaran yang 

dihasilkan rendah 
 

Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat terpenuhi 

 

Akreditasi program 

studi rendah atau tidak 

maksimal 

RPP dan RPS dosen 

belum mengacu pada 

capaian pembelajaran 

dan KKNI umum 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo Malang melalui 

Fakultas dan prodi menetapkan 

bahwa tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran 

mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran 

 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo Malang melalui 

Fakultas dan prodi menetapkan 

bahwa tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran 

mengacu pada KKNI 

Universitas harus 

membuat kebijakan 

terkait tingkat kedalaman 

dan keluasan materi 

untuk lulusan Sarjana 

dan magister 

Kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran tidak 

memenuhi standar 

 

Kualitas proses 

pembelajaran yang 

dihasilkan rendah 

Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat terpenuhi 

 

Akreditasi program 

studi rendah atau 

tidak maksimal 

Fakultas dan Prodi 

tidak memiliki 

dokumen kebijakan 

penguasaan materi 

pembelajaran 

lulusan baik sarjana 

maupun magister 

Universitas menetapkan bahwa 

kebijakan terkait tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

untuk lulusan Sarjana menguasai 

konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan ketrampilan 

tertentu secara umum, konsep 

teoritis bagian khusus dalam bidang 

pengetahuan dan ketrampilan secara 

mendalam 

 

Universitas menetapkan bahwa 

kebijakan terkait tingkat kedalaman 

dan keluasan materi untuk lulusan 

Magister menguasai teori dan teori 

aplikasi bidang pengetahuan 

tertentu 

Tingkat kedalaman dan 

keluasan materi 

Kedalaman dan 

keluasan materi 

Pemetaan sebaran 

matakuliah dalam peta 

Universitas menetapkan bahwa 

rumusan sikap dan keterampilan 
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Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

pembelajaran bersifat 

kumulatif dan/atau 

integratif 

pembelajaran tidak 

memenuhi standar 

 

Kualitas proses 

pembelajaran yang 

dihasilkan rendah 

 

Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat terpenuhi 

 

Akreditasi program 

studi rendah atau 

tidak maksimal 

kurikulum tidak 

memenuhi tingkat 

kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran yang 

bersifat kumulatif 

dan/atau integratif. 

Universitas memetakan sebaran 

matakuliah dalam peta kurikulum 

untuk menetapkan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran bersifat kumulatif 

dan/atau integratif 

Tingkat kedalaman dan 

keluasaan materi 

pembelajaran dituangkan 

dalam bahan kajian yang 

distrukturkan dalam 

bentuk matakuliah 

Kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran tidak 

memenuhi standar 

 

Kualitas proses 

pembelajaran yang 

dihasilkan rendah 

Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat terpenuhi 

 

Akreditasi program 

studi rendah atau 

tidak maksimal 

Tidak terdapat kajian 

tingkat kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran yang 

distrukturkan dalam 

bentuk matakuliah 

Universitas menetapkan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran yang distrukturkan 

dalam bahan kajian berbentuk 

matakuliah 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Statuta Universitas 

2) RIP Universitas 

3) Kebijakan akademik Universitas 

4) Standar akademik Universitas 

5) Kebijakan akademik Fakultas 
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Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

6) Standar akademik Fakultas 

7) Pedoman akademik Universitas 

8) Pedoman akademik Fakultas 

9) Spesifikasi Program studi 

 

8. REFERENSI 

 

1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015 

2) Renstra Universitas 

3) Renop Universitas 
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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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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

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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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

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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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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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 



 

13 

 

 

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 : 13 dari 10 

 

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 
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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. 
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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 



 

26 

 

 

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 : 26 dari 10 

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). 

 

 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Kebijakan SPMI Universitas Panca Marga Probolinggo 

2) Manual SPMI Standar Proses Pembelajaran Universitas Panca Marga Probolinggo 

3) Prosedur Kerja terkait Standar Proses Pembelajaran Universitas Panca Marga Probolinggo 

4) Instruksi Kerja terkait Standar Proses Pembelajaran Universitas Panca Marga Probolinggo 

5) Formulir SPMI terkait Standar Proses Pembelajaran 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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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 
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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 dosen dan tenaga kependidikan merupakan kualifikasi dan 

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan dosen dan tenaga kependidikan, maka perlu 

adanya standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh 

kegiatan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UNIKAMA. Dengan pertimbangan tersebut, maka 

UNIKAMA melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan ini. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  
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Dekan 

Ketua program studi  

Dosen 

Tenaga kependidikan 

4. DEFINISI ISTILAH 

1) Dosen merupakan pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

2) Dosen tetap merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada satu 

perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan 

pendidikan yang lain 

3) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada satu 

perguruan tinggi 

4) Kualifikasi akademik adalah pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang 

dosen dan tenaga kependidkan dibuktikan dengan ijazah 

5) Kompetensi dosen adalah kemampuan dosen dan tenaga kependidkan sesuai dengan 

kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi 

6) Beban kerja dosen adalah penghitungan tugas pokok dan waktu kerja bagi dosen tetap 

paling sedikit 40 jam perminggu 
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7) Jumlah dosen tetap adalah perbandingan jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap, 

jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses 

pembelajaran pada setiap program studi 

8) Tenaga kependidikan adalah kualifikasi akademik yang wajib dimiliki dibuktikan dengan 

ijazah sesuai dengan tugas dan fungsi untuk membantu administrasi akademik maupun non 

akademik 

 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Dosen dan tenaga kependidikan wajib 

memenuhi kriteria minimal kualifikasi 

dan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

Universitas menetapkan bahwa 

seluruh dosen dan tenaga 

kependidikan yang dimilikinya 

memenuhi kriteria minimal kualifikasi 

dan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan dalam rangka 

pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

75% dosen dan tenaga 

kependidikan memenuhi kriteria 

minimal kualifikasi dan kompetensi 

Dosen wajib memenuhi kualifikasi 

akademik dan kompetensi pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

Universitas menetapkan seluruh 

dosen memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam 

rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

100% dosen memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan 

dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

Kualifikasi akademik dosen paling rendah 

untuk program sarjana adalah magister 

setara dengan jenjang 8 KKNI, program 

magister dan doktor adalah doktor setara 

dengan jenjang 9 KKNI serta dibuktikan 

dengan ijazah 

Universitas menetapkan kualifikasi 

akademik dosen paling rendah untuk 

program sarjana adalah magister 

setara dengan jenjang 8 KKNI, 

program magister dan doktor adalah 

doktor setara dengan jenjang 9 KKNI 

serta dibuktikan dengan 

ijazah 

100% terpenuhi kualifikasi 

akademik dosen paling rendah 

untuk program sarjana adalah 

magister setara dengan jenjang 8 

KKNI, program magister dan doktor 

adalah doktor setara dengan 

jenjang 9 KKNI serta dibuktikan 

dengan 

ijazah 
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Dosen wajib memiliki Kompetensi 

pendidik yang dinyatakan dengan 

sertifkat pendidik dan/atau sertifikat 

profesi seperti sertifikasi dosen, Pekerti, 

Applied Approach 

Universitas menetapkan 

kompetensi pendidik yang 

dinyatakan dengan sertifkat 

pendidik dan/atau sertifikat profesi 

sertifikasi dosen, Pekerti, Applied 

Approach 

75% terpenuhinya kompetensi 

pendidik dinyatakan dengan 

sertifkat pendidik dan/atau 

sertifikat profesi 

 

75% terpenuhinya kompetensi 

pendidik dinyatakan dengan 

sertifkat Pekerti 

 

75% terpenuhinya kompetensi 

pendidik dinyatakan dengan 

sertifkat Applied Approach 

Beban kerja dosen berjumlah minimal 16 

sks didasarkan pada: 

a. Kegiatan pokok dosen (mencakup: 1) 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian proses pembelajaran; 

2) pelaksanaan evaluasi hasil 

pembelajaran; 3) pembimbingan dan 

pelatihan; 4) penelitian; dan 

5) pengabdian kepada masyarakat) 

b. Kegiatan pelaksanaan tugas 

tambahan, dan 

c. Kegiatan penunjang 

Universitas menetapkan bahwa 

beban kerja dosen berjumlah minimal 

16 sks yang terdiri dari kegiatan 

pokok dosen, kegiatan pelaksanaan 

tugas tambahan, dan kegiatan 

penunjang. 

100% dosen memenuhi beban kerja 

dosen berjumlah minimal 16 sks 

yang terdiri dari kegiatan pokok 

dosen, kegiatan pelaksanaan tugas 

tambahan, dan kegiatan penunjang. 

Beban kerja dosen sebagai pembimbing 

utama dalam penelitian terstruktur 

dalam rangka penyusunan skripsi/tugas 

akhir, tesis, atau karya desain/ 

seni/bentuk lain paling banyak 10 

mahasiswa 

Universitas menetapkan beban kerja 

dosen sebagai pembimbing utama 

dalam penelitian terstruktur dalam 

rangka penyusunan skripsi/tugas 

akhir, tesis, atau karya desain/ 

seni/bentuk lain 

paling banyak 10 mahasiswa 

75% terlaksana beban kerja dosen 

sebagai pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur dalam rangka 

penyusunan skripsi/tugas akhir, 

tesis, atau karya desain/ 

seni/bentuk lain paling banyak 

10 mahasiswa 

Beban kerja dosen mengacu nisbah dosen 

dan mahasiswa,untuk IPA 1 : 20 dan 

IPS 1:30 

Universitas menetapkan beban kerja 

dosen mengacu nisbah dosen dan 

mahasiswa,untuk 

IPA 1 : 30 dan IPS 1:45 

100% beban kerja dosen mengacu 

nisbah dosen dan mahasiswa,untuk 

IPA 1 : 30 

dan IPS 1:45 

Jumlah dosen tetap paling sedikit 60% 

(enam puluh persen) dari jumlah seluruh 

dosen dan dosen LB 10% 

Universitas menetapkan jumlah 

dosen tetap paling sedikit 60% 

(enam puluh persen ) dari jumlah 

seluruh 

dosen dan dosen LB 10% 

90% terpenuhi jumlah dosen tetap 

paling sedikit 60% (enam puluh 

persen ) dari jumlah seluruh dosen 

dan 10% 

dosen LB 
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Jumlah dosen tetap yang ditugaskan 

secara penuh waktu untuk menjalankan 

proses pembelajaran pada setiap 

program studi paling sedikit 6 (enam) 

orang serta memiliki keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu 

pada program studi. 

Universitas menetapkan jumlah 

dosen tetap yang ditugaskan secara 

penuh waktu untuk menjalankan 

proses pembelajaran pada setiap 

program studi paling sedikit 6 

(enam) orang serta memiliki 

keahlian di bidang ilmu yang sesuai 

dengan disiplin ilmu 

pada program studi. 

80% terpenuhinya jumlah dosen 

tetap yang ditugaskan secara penuh 

waktu untuk menjalankan proses 

pembelajaran pada setiap program 

studi paling sedikit 6 (enam) orang 

serta memiliki keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai dengan disiplin 

ilmu pada program studi. 

Kualifikasi akademik tenaga 

kependidikan paling rendah adalah 

lulusan program S1 dan tenaga 

administrasi paling rendah lulusan 

Diploma III atau sederajat serta 

dibuktikan dengan ijazah serta memiliki 

sertifikat kompetensi untuk tenaga 

kependidikan yang memerlukan 

keahlian khusus. 

Universitas menetapkan kualifikasi 

akademik tenaga kependidikan 

paling rendah adalah lulusan 

program  S1 dan tenaga 

administrasi paling rendah lulusan 

Diploma III atau sederajat serta 

dibuktikan dengan ijazah serta 

memiliki sertifikat kompetensi 

untuk tenaga kependidikan yang 

memerlukan keahlian khusus. 

100% terpenuhi kualifikasi 

akademik tenaga kependidikan 

paling rendah adalah lulusan 

program S1 

dan tenaga administrasi paling 

rendah lulusan Diploma III atau 

sederajat serta dibuktikan dengan 

ijazah serta memiliki sertifikat 

kompetensi untuk tenaga 

kependidikan yang 

memerlukan keahlian khusus. 

Universitas wajib meningkatkan 

kualifikasi, kompetensi dan kepangkatan 

dosen 

Universitas menetapkan : 

1. Bantuan biaya studi kepada 

dosen yang tidak memperoleh 

beasiswa dari pihak eksternal 

/Dikti bagi dosen studi lanjut 

2. Pemberian insentif bagi 

dosen yang 

mempublikasikan karya 

ilmiah 

3. Bantuan Biaya penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen yang 

proposalnya tidak didanai 

DRPM 

4. Membantu proses pengajuan 

kepangkatan dosen melalui 

pembentukan Tim PAK baik 

ditingkat fakultas maupun 

Universitas 

75% Bantuan biaya studi kepada 

dosen yang tidak memperoleh 

beasiswa dari pihak eksternal /Dikti 

bagi dosen studi lanjut 

 
Pemberian insentif sebesar 80% 

bagi dosen yang mempublikasikan 

karya ilmiah 

 
Bantuan Biaya penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

sebesar 50% bagi dosen yang 

proposalnya tidak didanai DRPM 

 
100% Membantu proses pengajuan 

kepangkatan dosen melalui 

pembentukan Tim PAK baik ditingkat 

fakultas maupun 

Universitas 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Dosen dan tenaga 

kependidikan wajib 

memenuhi kriteria minimal 

kualifikasi dan kompetensi 

dosen dan tenaga 

kependidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

Kualifikasi akademik 

dosen dan tenaga 

kependidikan rendah 

sehingga Pemenuhan 

Kualitas capaian 

pembelajaran lulusan 

belum baik 

Dosen dan tenaga 

kependidikan belum 

memenuhi kriteria 

minimal kualifikasi dan 

kompetensi 

Universitas menetapkan bahwa 

seluruh dosen dan tenaga 

kependidikan yang dimilikinya 

memenuhi kriteria minimal 

kualifikasi dan kompetensi 

dosen dan tenaga kependidikan 

dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

Dosen di Universitas Panca 

Marga Probolinggo wajib 

memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

Kemampuan dosen 

rendah dalam 

menyelenggaraan 

pendidikan sehingga 

capaian pembelajaran 

belum dapat dipenuhi 

dengan baik 

Dosen belum memiliki 

kualifikasi akademik dan 

kompetensi pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran 

lulusan 

Universitas menetapkan seluruh 

dosen memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan 

dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

Kualifikasi akademik dosen 

paling rendah untuk 

program sarjana adalah 

magister setara dengan 

jenjang 8 KKNI, program 

magister dan doktor adalah 

doktor setara dengan jenjang 

9 KKNI serta dibuktikan 

dengan ijazah 

Kualitas dan 

kemampuan akademik 

dosen rendah sehingga 

capaian pembelajaran 

belum baik 

Belum terpenuhi 

kualifikasi akademik dosen 

paling rendah untuk 

program sarjana adalah 

magister setara dengan 

jenjang 8 KKNI, program 

magister dan doktor 

adalah doktor setara 

dengan jenjang 9 KKNI 

serta dibuktikan dengan 

ijazah 

Universitas menetapkan 

kualifikasi akademik dosen paling 

rendah untuk program sarjana 

adalah magister setara dengan 

jenjang 8 KKNI, program magister 

dan doktor adalah doktor setara 

dengan jenjang 9 KKNI serta 

dibuktikan dengan ijazah 

Dosen wajib memiliki 

Kompetensi pendidik yang 

dinyatakan dengan sertifkat 

pendidik dan/atau sertifikat 

profesi seperti 

sertifikasi dosen, Pekerti, 

Applied Approach 

Profesonalisme dan 

kompetensi dosen 

rendah sehingga 

Kualitas proses 

pembelajaran belum 

baik 

Belum terpenuhinya 

kompetensi pendidik 

dinyatakan dengan 

sertifkat pendidik dan/atau 

sertifikat 

profesi 

Universitas menetapkan 

kompetensi pendidik 

dinyatakan dengan sertifkat 

pendidik dan/atau sertifikat 

profesi 

Beban kerja dosen 

berjumlah minimal 16 sks 

Kualitas dan 

kompetensi dosen 

Dosen belum memenuhi 

beban kerja minimal 16 sks 

Universitas menetapkan 

bahwa beban kerja dosen 
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didasarkan pada: 

a. kegiatan pokok dosen 

(mencakup: 1) 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pengendalian proses 

pembelajaran; 2) 

pelaksanaan evaluasi 

hasil pembelajaran; 3) 

pembimbingan dan 

pelatihan; 4) penelitian; 

dan 5) pengabdian 

kepada masyarakat) 

b. kegiatan pelaksanaan 

tugas tambahan, dan 

c. kegiatan penunjang 

rendah yang terdiri dari kegiatan 

pokok dosen, kegiatan 

pelaksanaan tugas 

tambahan, dan kegiatan 

penunjang. 

berjumlah minimal 16 sks yang 

terdiri dari kegiatan pokok 

dosen, kegiatan pelaksanaan 

tugas tambahan, dan kegiatan 

penunjang. 

Beban kerja dosen sebagai 

pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur dalam 

rangka penyusunan 

skripsi/tugas akhir, tesis, 

atau karya desain/ 

seni/bentuk lain paling 

banyak 10 mahasiswa 

Kualitas skripsi/tugas 

akhir/tesis yang 

dihasilkan dari proses 

pembimbingan rendah 

Belum terlaksananya 

beban kerja dosen sebagai 

pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur 

dalam rangka penyusunan 

skripsi/tugas akhir, tesis, 

atau karya desain/ 

seni/bentuk lain 

paling banyak 10 mahasiswa 

Universitas menetapkan 

beban kerja dosen sebagai 

pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur dalam 

rangka penyusunan 

skripsi/tugas akhir, tesis, atau 

karya desain/ seni/bentuk lain 

paling banyak 10 mahasiswa 

Beban kerja dosen mengacu 

nisbah dosen dan 

mahasiswa,untuk IPA 1 : 20 

dan IPS 1:30 

Kualitas proses 

pembelajaran 

rendah 

 

Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat terpenuhi 

Akreditasi program 

studi rendah 

Beban kerja dosen belum 

mengacu nisbah dosen 

dan mahasiswa,untuk IPA 

1 : 30 dan IPS 

1:45 

Universitas menetapkan beban 

kerja dosen mengacu nisbah 

dosen dan mahasiswa,untuk 

IPA 1 

: 30 dan IPS 1:45 

Jumlah dosen tetap paling 

sedikit 60% (enam puluh 

persen ) dari jumlah seluruh 

dosen dan dosen LB 10% 

Beban kerja dosen 

tidak memenuhi 

syarat serta akreditasi 

program studi rendah 

Belum terpenuhinya 

jumlah dosen tetap paling 

sedikit 60% (enam puluh 

persen ) dari jumlah 

seluruh dosen dan 10% 

dosen LB dan tidak adanya 

pola rekruitmen bagi 

dosen tetap 

Universitas menetapkan 

jumlah dosen tetap paling 

sedikit 60% (enam puluh 

persen ) dari jumlah seluruh 

dosen dan dosen LB 10% dan 

menetapkan pola rekruitmen 

bagi dosen 

Jumlah dosen tetap yang 

ditugaskan secara penuh 

waktu untuk menjalankan 

proses pembelajaran pada 

Kualitas pembelajaran 

rendah serta capaian 

pembelajaran lulusan 

yang bagus tidak dapat 

Belum terpenuhinya 

jumlah dosen tetap yang 

ditugaskan secara penuh 

waktu untuk menjalankan 

Universitas menetapkan jumlah 

dosen tetap yang ditugaskan 

secara penuh waktu untuk 

menjalankan proses 
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setiap program studi paling 

sedikit 6 (enam) orang serta 

memiliki keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai dengan 

disiplin ilmu pada program 

studi. 

terpenuhi proses pembelajaran pada 

setiap program studi 

paling sedikit 6 (enam) 

orang serta memiliki 

keahlian di bidang ilmu 

yang sesuai dengan disiplin 

ilmu pada program 

studi. 

pembelajaran pada setiap 

program studi paling sedikit 6 

(enam) orang dan serta 

memiliki keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai dengan disiplin 

ilmu pada program studi. 

Kualifikasi akademik tenaga 

kependidikan paling rendah 

adalah lulusan program S1 

dan tenaga administrasi 

paling rendah lulusan 

Diploma III atau sederajat 

serta dibuktikan dengan 

ijazah serta memiliki 

sertifikat kompetensi untuk 

tenaga kependidikan yang 

memerlukan keahlian 

khusus. 

Kualitas dan 

kompetensi tenaga 

kependidikan rendah 

serta Pelayanan 

administrasi akademik 

maupun non-

akademik tidak 

maksimal 

Belum terpenuhinya 

kualifikasi akademik 

tenaga kependidikan 

paling rendah adalah 

lulusan program S1 dan 

tenaga administrasi paling 

rendah lulusan Diploma III 

atau sederajat serta 

dibuktikan 

dengan ijazah serta 

memiliki sertifikat 

kompetensi untuk tenaga 

kependidikan yang 

memerlukan 

keahlian khusus 

Universitas menetapkan 

kualifikasi akademik tenaga 

kependidikan paling rendah 

adalah lulusan program S1 dan 

tenaga administrasi paling 

rendah lulusan Diploma III atau 

sederajat serta dibuktikan 

dengan ijazah serta memiliki 

sertifikat kompetensi 

untuk tenaga kependidikan yang 
memerlukan keahlian khusus. 

Universitas wajib 

meningkatkan kualifikasi, 

kompetensi dan 

kepangkatan dosen 

Kompetensi dan 

kualifikasi dosen 

rendah sehingga 

kekurangan SDM 

yang berkualitas 

 
Publikasi ilmiah 

rendah 

 
Penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat rendah 

 
Terhambatnya proses 

kepangkatan dosen 

serta kepangkatan 

dosen lama 

Belum ada kebijakan 

bantuan biaya studi 

kepada dosen yang tidak 

memperoleh beasiswa dari 

pihak eksternal /Dikti bagi 

dosen studi lanjut 

 
Belum ada kebijakan 

Pemberian insentif 

sebesar 80% bagi dosen 

yang mempublikasikan 

karya ilmiah 

 
Belum ada Bantuan Biaya 

penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

sebesar 50% bagi dosen 

yang proposalnya tidak 

didanai DRPM 

 
Belum dibentuknya Tim 

PAK baik ditingkat fakultas 

maupun Universitas untuk 

Universitas menetapkan : 

1. Bantuan biaya studi kepada 

dosen yang tidak 

memperoleh beasiswa dari 

pihak eksternal /Dikti bagi 

dosen studi lanjut 

2. Pemberian insentif bagi 

dosen yang 

mempublikasikan karya 

ilmiah 

3. Bantuan Biaya penelitian 

dan pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen 

yang proposalnya tidak 

didanai DRPM 

4. Membantu proses 

pengajuan kepangkatan 

dosen melalui 

pembentukan Tim PAK baik 

ditingkat fakultas maupun 

Universitas 
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membantu proses 

pengajuan kepangkatan 

dosen melalui 

pembentukan 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Statuta Universitas 

2) RIP Universitas 

3) Kebijakan akademik Universitas 

4) Standar akademik Universitas 

5) Kebijakan akademik Fakultas 

6) Standar akademik Fakultas 

7) Pedoman akademik Universitas 

8) Pedoman akademik Fakultas 

9) Spesifikasi Program studi 

 

8. REFERENSI 

 

1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015 

2) Renstra Universitas 

3) Renop Universitas 

 



 

11 

 

 

 

4)  



 

1 

 

 

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.01.006 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 1 dari 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                            STANDAR  

PENGELOLANA PEMBELAJARAN 

                            UNIVERSITAS PANCA MARGA 

                          PROBOLINGGO 

 

 

 

 



 

2 

 

 

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.01.006 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 2 dari 10 

 

 

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 kualitas pembelajaran yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Universitas Panca 

Marga Probolinggo wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan 

pembelajaran. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Pembelajaran Universitas Panca Marga Probolinggo yang 

menyangkut peta jalan (roadmap) pembelajaran. Oleh karena itu, Universitas Panca Marga Probolinggo 

menetapkan standar pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran pada tingkat universitas. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar 

pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar hasil pembelajaran, standar isi pembelajaran, 

standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen, serta standar sarana dan prasarana 
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pembelajaran 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua program studi  

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran 

2) Pengelola pembelajaran merupakan unit kerja dalam bentuk kelembagaan atau bentuk lain yang 

dilakukan sebagai pengelola sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi yang bertugas 

untuk mengelola pembelajaran 

3) LP3 Universitas Panca Marga Probolinggo merupakan lembaga pengelola pembelajaran yang ada di 

Universitas Panca Marga Probolinggo 

 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Kriteria minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran di Universitas Panca Marga 

Probolinggo. 

LP3 menyusun dan menetapkan 

kriteria minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran. 

 

LP3 Mensosialisasikan kriteria 

minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran 

100% tersusunnya kriteria minimal 

standar pengelolaan pembelajaran 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran di Universitas Panca 

Marga Probolinggo 

 

100% dosen memahami kriteria 

minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 
pembelajaran 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Pengelolaan pembelajaran di Universitas 

secara kelembagaan dilaksanakan oleh 

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan 

Pembelajaran (LP3) 

Universitas menetapkan pengelolaan 

pembelajaran secara kelembagaan 

dilaksanakan oleh Lembaga 

Pengembangan Pendidikan dan 

Pembelajaran (LP3) 

 

Universitas mengangkat pejabat 

struktural LP3 meliputi Ketua, 

Sekretaris, Kepala Pusat (Kapus) 

Pembelajaran, Kepala Pusat (Kapus) 

Pengabdian kepada Masyarakat, 

Kepala Pusat 
(Kapus) Publikasi, Kepala Pusat 

100% pengelolaan pembelajaran 

secara kelembagaan dilaksanakan 

oleh Lembaga Pengembangan 

Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) 

 

Pejabat struktural LP3 meliputi 

Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat 

(Kapus) Pembelajaran, Kepala Pusat 

(Kapus) Pengabdian Kepada 

Masyarakat Kepala Pusat (Kapus) 

Publikasi, Kepala Pusat 
(Kapus) HKI dan Kepala Pusat 

Kriteria minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran di Universitas Panca Marga 

Probolinggo. 

LP3 menyusun dan menetapkan 

kriteria minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran. 

 

LP3 Mensosialisasikan kriteria 

minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran 

(Kapus) HKI dan Kepala Pusat 

(Kapus) Pusat Studi. 

100% tersusunnya kriteria minimal 

standar pengelolaan pembelajaran 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran di Universitas Panca 

Marga Probolinggo 

 

100% dosen memahami kriteria 

minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 
Pembelajaran (Kapus) Pusat Studi. 

LP3 sebagai sebuah lembaga yang 

bertugas melaksanakan pengelolaan 

pembelajaran dalam sistem kelembagaan 

di Univesitas wajib: 

a. Menyusun dan mengembangkan 

rencana program pembelajaran 

sesuai dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan tinggi. 

b. Menyusun dan mengembangkan 

peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 

pembelajaran 

c. Memfasilitasi pelaksanaan 

pembelajaran. 

d. Melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pembelajaran. 

e. Melakukan diseminasi hasil 

pembelajaran 

f. Memfasilitasi peningkatan 

LP3 menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program pembelajaran sesuai 

dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan tinggi. 

 
LP3 menyusun dan mengembangkan 

peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 

pembelajaran 

 
LP3 bekerjasama dengan Fakultas dan 

Prodi memfasilitasi pelaksanaan 

pembelajaran. 

 
LP3 melaksanakan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan pembelajaran. 

 

100% tersusunnya rencana 

program pembelajaran sesuai 

dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan tinggi. 

 
100% tersusunnya peraturan, 

panduan, dan sistem penjaminan 

mutu internal pembelajaran 

 
100% LP3 bekerjasama dengan 

Fakultas dan Prodi memfasilitasi 

pelaksanaan pembelajaran. 

 
100% terlaksananya 

pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

100% dosen melakukan diseminasi 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

kemampuan dosen untuk 

melaksanakan pembelajaran, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan intelektual 

(HKI). 

g. Memberikan penghargaan kepada 

dosen yang berprestasi. 

h. Melaporkan kegiatan pembelajaran 

yang dikelolanya. 

LP3 memfasilitasi dosen untuk 

melakukan diseminasi hasil 

pembelajaran 

 
LP3 memfasilitasi dosen untuk 

meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanakan pembelajaran, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan intelektual 

(HKI). 

a. LP3 menetapkan kriteria dosen 

berprestasi 

b. LP3 memberikan penghargaan 

kepada dosen yang berprestasi. 

c. LP3 menyusun laporan secara 

tertulis kegiatan pembelajaran 

yang dikelolanya 
kepada Rektor. 

hasil pembelajaran yang difasilitasi 

oleh LP3. 

 
100% dosen terfasilitasi dalam 

meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanaan pembelajaran, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan intelektual 

(HKI). 

a. 100% tersedianya kriteria 

dosen berprestasi 

b. 100% dosen yang berprestasi 

mendapatkan penghargaan. 

c. 100% tersusunnya laporan 

secara tertulis kegiatan 

pembelajaran yang dikelolanya 

kepada Rektor. 

Universitas wajib 

a. Memiliki rencana strategis 

pembelajaran yang merupakan bagian 

dari rencana strategis perguruan tinggi. 

b. Menyusun kriteria dan prosedur 

penilaian pembelajaran paling sedikit 

menyangkut aspek peningkatan 

jumlah publikasi ilmiah, penemuan 

baru di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan jumlah dan mutu bahan 

ajar. 

c. Menjaga dan meningkatkan mutu 

pengelolaan lembaga atau fungsi 

pembelajaran dalam menjalankan 

program pembelajaran secara 

berkelanjutan. 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi 

terhadap lembaga atau fungsi 

pembelajaran dalam melaksanakan 

program pembelajaran. 

e. Memiliki panduan tentang kriteria 

dosen dengan mengacu pada standar 

hasil, standar isi, dan standar proses 

pembelajaran. 

f. Mendayagunakan sarana dan 

prasarana pembelajaran pada 

lembaga lain melalui program kerja 

sama pembelajaran. 

g. Melakukan analisis kebutuhan yang 

Universitas bersama LP3 

menyusun dan menetapkan 

rencana strategis pembelajaran 

yang merupakan bagian dari 

rencana strategis perguruan 

tinggi. 

 

Universitas bersama LP3, Fakultas 

dan Prodi menyusun dan 

menetapkan kriteria dan prosedur 

penilaian pembelajaran paling 

sedikit menyangkut aspek 

peningkatan jumlah publikasi 

ilmiah, penemuan baru di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan jumlah dan mutu bahan ajar. 

 
Universitas melalui LP3 menjaga dan 

meningkatkan mutu pengelolaan atau 

fungsi pembelajaran dalam 

menjalankan program pembelajaran 

secara berkelanjutan. 

 
Universitas melakukan 

pemantauan dan evaluasi 

terhadap LP3 dalam 

melaksanakan program 

pembelajaran. 

 

100% tersusunnya rencana 

strategis pembelajaran yang 

merupakan bagian dari rencana 

strategis perguruan tinggi. 

 

100% tersusunnya kriteria dan 

prosedur penilaian pembelajaran 

paling sedikit menyangkut aspek 

peningkatan jumlah publikasi 

ilmiah, penemuan baru di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan jumlah dan mutu bahan ajar. 

 
100% mutu pengelolaan atau fungsi 

pembelajaran dalam menjalankan 

program pembelajaran secara 

berkelanjutan terjaga dan 

meningkat. 

 
100% terlaksananya 

pemantauan dan evaluasi 

terhadap LP3 dalam 

melaksanakan program 

pembelajaran 

 
100% tersusunnya panduan tentang 

kriteria dosen dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses pembelajaran. 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana 

pembelajaran. 
Menyampaikan laporan kinerja 
lembaga atau fungsi pembelajaran 
dalam menyelenggarakan program 
pembelajaran paling sedikit melalui 
pangkalan data pendidikan tinggi. 

Universitas melalui LP3 menyusun 

panduan tentang kriteria dosen 

dengan mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar proses 

pembelajaran. 

a. Universitas bersama LP3, 

Fakultas dan Prodi menjalin 

kerjasama dengan lembaga lain 

melalui program kerja sama 

pembelajaran termasuk 

pemanfaatan sarana dan 

prasarana. 

b. Universitas bersama LP3, 

Fakultas dan Prodi 
mendayagunakan sarana 

a. 100% terjalin kerjasama 

dengan lembaga lain melalui 

program kerja sama 

pembelajaran termasuk 

pemanfaatan sarana dan 

prasarana. 

b. 100% Universitas 

mendayagunakan sarana dan 

prasarana pembelajaran pada 

lembaga lain melalui program 

kerja sama pembelajaran. 

c. 100% tersedia dokumen 
hasil analisis kebutuhan 

LP3 sebagai sebuah lembaga yang 

bertugas melaksanakan pengelolaan 

pembelajaran dalam sistem kelembagaan 

di Univesitas wajib: 

i. Menyusun dan mengembangkan 

rencana program pembelajaran 

sesuai dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan tinggi. 

j. Menyusun dan mengembangkan 

peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 

pembelajaran 

k. Memfasilitasi pelaksanaan 

pembelajaran. 

l. Melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pembelajaran. 

m. Melakukan diseminasi hasil 

pembelajaran 

n. Memfasilitasi peningkatan 

kemampuan dosen untuk 

melaksanakan pembelajaran, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan intelektual 

(HKI). 

o. Memberikan penghargaan kepada 

dosen yang berprestasi. 

p. Melaporkan kegiatan pembelajaran 

yang dikelolanya. 

LP3 menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program pembelajaran sesuai 

dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan tinggi. 

 
LP3 menyusun dan mengembangkan 

peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 

pembelajaran 

 
LP3 bekerjasama dengan Fakultas dan 

Prodi memfasilitasi pelaksanaan 

pembelajaran. 

 
LP3 melaksanakan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan pembelajaran. 

 

LP3 memfasilitasi dosen untuk 

melakukan diseminasi hasil 

pembelajaran 

 
LP3 memfasilitasi dosen untuk 

meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanakan pembelajaran, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan intelektual 

(HKI). 

a. LP3 menetapkan kriteria dosen 

berprestasi 

b. LP3 memberikan penghargaan 

kepada dosen yang berprestasi. 

100% tersusunnya rencana 

program pembelajaran sesuai 

dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan tinggi. 

 
100% tersusunnya peraturan, 

panduan, dan sistem penjaminan 

mutu internal pembelajaran 

 
100% LP3 bekerjasama dengan 

Fakultas dan Prodi memfasilitasi 

pelaksanaan pembelajaran. 

 
100% terlaksananya 

pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

100% dosen melakukan diseminasi 

hasil pembelajaran yang difasilitasi 

oleh LP3. 

 
100% dosen terfasilitasi dalam 

meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanaan pembelajaran, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan intelektual 

(HKI). 

a. 100% tersedianya kriteria 

dosen berprestasi 

b. 100% dosen yang berprestasi 

mendapatkan penghargaan. 

c. 100% tersusunnya laporan 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

c. LP3 menyusun laporan secara 

tertulis kegiatan pembelajaran 

yang dikelolanya 
kepada Rektor. 

dan prasarana pembelajaran pada 

lembaga lain melalui program 

kerja sama pembelajaran. 

d. Universitas bersama LP3, Fakultas 

dan Prodi melakukan analisis 

kebutuhan yang menyangkut 

jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana 

pembelajaran. 

e. Universitas melalui LP3 

menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pembelajaran 

dalam menyelenggarakan program 

pembelajaran paling sedikit 

melalui pangkalan data 
pendidikan tinggi. 

secara tertulis kegiatan 

pembelajaran yang dikelolanya 

kepada Rektor. yang 

menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan 

prasarana pembelajaran 

d. d. 100% tersampaikannya 

laporan kinerja lembaga atau 

fungsi pembelajaran dalam 

menyelenggarakan program 

pembelajaran paling sedikit 

melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Kriteria minimal standar 

pengelolaan pembelajaran 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran di Universitas. 

Perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 

pembelajaran tidak 

sesuai dengan kriteria 

minimal 

Belum ditetapkannya 

kriteria minimal standar 

pengelolaan pembelajaran 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo 

 

Dosen tidak mengetahui 

kriteria minimal standar 

pengelolaan 

pembelajaran meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 
pembelajaran 

LP3 Universitas menyusun dan 

menetapkan kriteria minimal 

standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan pembelajaran. 

 

LP3 Universitas 

Mensosialisasikan kriteria 

minimal standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan 
pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran di 

Universitas secara 

kelembagaan dilaksanakan 

oleh Lembaga Pembelajaran 

dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LP3) 

Pengelolaan 

pembelajaran di 

Universitas tidak 

terlaksana dengan baik 

Lembaga yang mengelola 

pembelajaran di 

Universitas belum 

memiliki struktur 
yang lengkap 

Universitas melengkapi struktur 

yang ada pada Lembaga 

Pembelajaran dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LP3) 

LP3 Sebagai sebuah lembaga 

yang bertugas melaksanakan 

pengelolaan pembelajaran 

dalam sistem kelembagaan di 

Universitas Panca Marga 

wajib: 

a. Menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program pembelajaran 

sesuai dengan rencana 

strategis pembelajaran 

perguruan tinggi. 

b. Menyusun dan 

mengembangkan 

peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu 

Hasil dan luaran 

pembelajaran 

tidak tercapai 

 

Terbatasnya jenis, 

kualitas dan kuantitas 

luaran pembelajaran 

yang dihasilkan 

 
Universitas terkena 

sanksi dari 

penyandang dana 

secara individu dosen 

maupun kelembagaan 

 

Rencana program 

pembelajaran tidak sesuai 

dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan 

tinggi. 

 
Peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu 

internal pembelajaran 

tidak tersedia 

 
LP3 belum optimal 

bekerjasama dengan 

Fakultas dan Prodi 

dalam memfasilitasi 

LP3 menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program pembelajaran sesuai 

dengan rencana strategis 

pembelajaran perguruan tinggi. 

 
LP3 menyusun dan 

mengembangkan peraturan, 

panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 

pembelajaran 

 
LP3 bekerjasama dengan 

Fakultas dan Prodi 

memfasilitasi pelaksanaan 
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internal pembelajaran 

c. Memfasilitasi pelaksanaan 

pembelajaran. 

d. Melaksanakan 

pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan 

pembelajaran. 

e. Melakukan diseminasi 

hasil pembelajaran 

f. Memfasilitasi peningkatan 

kemampuan dosen untuk 

melaksanakan 

pembelajaran, penulisan 

artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 
intelektual (HKI). 

g. Memberikan penghargaan 

kepada dosen yang 

berprestasi. 
Melaporkan kegiatan 
pembelajaran yang 
dikelolanya. 

Proposal pembelajaran 

tidak dapat diajukan 

 
Universitas tidak 

memiliki data yang 

komprehensif terkait 

pembelajaran 

pelaksanaan 

pembelajaran. 

 
Pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran tidak 

terlaksana. 

a. Dosen tidak melakukan 

diseminasi hasil 

pembelajaran. 

b. Dosen tidak mendapat 

fasilitas dalam 

meningkatkan 

kemampuan dalam 

melaksanakan 

pembelajaran, penulisan 

artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 

c. Tidak ada kriteria dosen 

berprestasi 

d. Dosen yang berprestasi 

tidak mendapatkan 

penghargaan. 

e. Tidak 

melaporkan kegiatan 

pembelajaran yang 

dikelolanya 
secara tertulis 

pembelajaran. 

 
LP3 melaksanakan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran. 

 
LP3 memfasilitasi dosen untuk 

melakukan diseminasi hasil 

pembelajaran 

a. LP3 memfasilitasi dosen 

untuk meningkatkan 

kemampuan dalam 

melaksanakan 

pembelajaran, penulisan 

artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 

b. LP3 menetapkan kriteria 

dosen berprestasi 

c. LP3 memberikan 

penghargaan kepada dosen 

yang berprestasi. 
LP3 menyusun laporan secara 
tertulis kegiatan pembelajaran 
yang dikelolanya kepada 
Rektor. 

Universitas wajib 

a. Memiliki rencana strategis 

pembelajaran yang 

merupakan bagian dari 

rencana strategis 

perguruan tinggi. 

b. Menyusun kriteria dan 

prosedur penilaian 

pembelajaran paling 

sedikit menyangkut aspek 

peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah, 

penemuan baru di bidang 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan jumlah dan 

mutu bahan ajar. 

Menjaga dan meningkatkan 

mutu pengelolaan lembaga 

atau fungsi pembelajaran 

Kualitas dan kuantitas 

kegiatan pembelajaran 

tidak berkembang 

 
LP3 tidak berfungsi 

secara maksimal dalam 

pengelolaan 

pembelajaran 

 
Dosen melakukan 

pembelajaran tidak 

sesuai dengan 

kompetensi dan bidang 

keilmuan 

 
Sarana dan prasarana 

pembelajaran di 

Universitas Panca 

Marga Probolinggo 

Rencana strategis 

pembelajaran yang 

merupakan bagian dari 

rencana strategis perguruan 

tinggi belum mutakhir 

 
Kriteria dan prosedur 

penilaian pembelajaran 

belum memenuhi aspek 

peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah, 

penemuan baru di bidang 

ilmu 

pengetahuan dan teknologi, 

dan jumlah dan mutu bahan 

ajar. 

 
Peningkatan mutu 

pengelolaan atau fungsi 

Universitas bersama LP3 

menyusun dan menetapkan 

rencana strategis pembelajaran 

yang merupakan bagian dari 

rencana strategis perguruan 

tinggi. 

 
Universitas bersama LP3, 

Fakultas dan Prodi menyusun 

dan menetapkan kriteria dan 

prosedur penilaian pembelajaran 

paling sedikit menyangkut 

aspek peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah, penemuan 

baru di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan 

jumlah dan mutu bahan ajar. 

 
Universitas melalui LP3 
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dalam menjalankan program 

pembelajaran secara 

berkelanjutan. 

d. Melakukan pemantauan 

dan evaluasi terhadap 

lembaga atau fungsi 

pembelajaran dalam 

melaksanakan program 

pembelajaran. 

e. Memiliki panduan tentang 

kriteria dosen dengan 

mengacu pada standar 

hasil, standar isi, dan 

standar proses 

pembelajaran. 

f. Mendayagunakan sarana 

dan prasarana 

pembelajaran pada 

lembaga lain melalui 

program kerja sama 

pembelajaran. 

g. Melakukan analisis 

kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, jenis, 

dan spesifikasi sarana dan 

prasarana pembelajaran. 
c. Menyampaikan laporan 

kinerja lembaga atau fungsi 
pembelajaran dalam 
menyelenggarakan program 
pembelajaran paling sedikit 
melalui pangkalan data 
pendidikan tinggi. 

tidak dapat memenuhi 

kebutuhan 

 
Universitas Panca Marga 
Probolinggo terkena 
sanksi dari DIKTI dan 
penurunan klaster 
perguruan tinggi 

pembelajaran dalam 

menjalankan program 

pembelajaran belum 

dilaksanakan secara 

berkelanjutan. 

 
Pemantauan dan evaluasi 

terhadap LP3 dalam 

melaksanakan program 

pembelajaran belum 

dilaksanakan 

 
Panduan tentang kriteria 

dosen belum mengacu 

pada standar hasil, standar 

isi, dan standar proses 

pembelajaran. 

 
Pendayagunaan sarana 

dan prasaran pada 

lembaga lain melalui 

kerjasama pembelajaran 

belum maksimal. 

 
Belum dilakukan analisis 

kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, jenis, 

dan spesifikasi sarana dan 

prasarana 

Pembelajaran Laporan 

kinerja lembaga atau 

fungsi pembelajaran dalam 

menyelenggarakan 

program pembelajaran 

paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan 

tinggi belum 
dilaksanakan 

menjaga dan meningkatkan 

mutu pengelolaan atau fungsi 

pembelajaran dalam 

menjalankan program 

pembelajaran secara 

berkelanjutan. 

 
Universitas melakukan 

pemantauan dan evaluasi 

terhadap LP3 dalam 

melaksanakan program 

pembelajaran. 

 
Universitas melalui LP3 

menyusun panduan tentang 

kriteria dosen dengan mengacu 

pada standar hasil, standar isi, 

dan standar proses 

pembelajaran. 

 
Universitas bersama LP3, 

Fakultas dan Prodi 

mendayagunakan sarana dan 

prasarana pembelajaran pada 

lembaga lain melalui program 

kerja sama pembelajaran. 

 
Universitas bersama LP3, 

Fakultas dan Prodi melakukan 

analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana 
pembelajaran. 
Universitas melalui LP3 
menyampaikan laporan kinerja 
lembaga atau fungsi 
pembelajaran dalam 
menyelenggarakan program 
pembelajaran paling sedikit 
melalui pangkalan data 
pendidikan tinggi. 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

2) Renstra Pembelajaran Universitas 

3) Roadmap pembelajaran tingkat Universitas 

4) Roadmap pembelajaran tingkat Fakultas/Prodi 
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5) Prosedur Pelaporan Hasil Pembelajaran 

 

8. REFERENSI 

 

1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015 

2) Panduan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran 
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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 

 

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya Pembelajaran yang bermutu dan 

berkelanjutan. Universitas Panca Marga Probolinggo wajib menyediakan anggaran yang memadai agar 

pelaksanaan Pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Universitas. 

Oleh karena itu, Universitas Panca Marga Probolinggo menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan 

Pembelajaran. Standar pendanaan pembelajaran merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan Pembelajaran. Tercapainya standar pendanaan pembelajaran menunjukan produktivitas dan 

efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya Pembelajaran secara berkelanjutan. Sesuai dengan 

Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada 

standar hasil Pembelajaran, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar dosen, standar sarana 
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dan prasarana Pembelajaran serta standar pengelolaan Pembelajaran. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua program studi 

LP3  

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

Pendanaan pembelajaranadalah sumber dana Pembelajaran baik yang bersumber dari internal 

Universitas Panca Marga Probolinggo, Kemenristek, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam 

maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses 

Pembelajaran baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan 

dan desiminasi hasil Pembelajaran. 

Standar pendanaan pembelajaranmerupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan Pembelajaran 

 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Sumber dan mekanisme pedanaan 

pembelajarandi Universitas harus 

memenuhi kriteria minimal standar 

pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran 

LP3 Universitas menetapkan kriteria 

minimal sumber dan mekanisme 

Pembelajaran dan pembiayaan 

Pembelajaran 

Sumber dan mekanisme pedanaan 

pembelajarandi Universitas harus 

memenuhi kriteria minimal standar 

pendanaan dan pembiayaan 

Pembelajaran 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

   

Mensosialisasikan kriteria minimal sumber 

dan mekanisme Pembelajaran dan 

pembiayaan Pembelajaran Insentif 

publikasi ilmiah atau insentif kekayaan 

intelektual (KI) 

100% tersusunya kriteria minimal 

sumber dan mekanisme Pembelajaran 

dan pembiayaan Pembelajaranb.

 Peningkatan kapasitas dosen 

c. Insentif publikasi ilmiah atau 

insentif kekayaan intelektual (KI) 

2. Universitas melalui LP3 memastikan 

penggunaan dana pengelolaan 

Pembelajaran telah sesuai dengan 

standar pendanaan 

pembelajaranmelalui monitoring dan 

evaluasi serta pelaporan 

100% dosen memahami kriteria 

minimal sumber dan mekanisme 

Pembelajaran dan 

Mensosialisasikan kriteria minimal 

sumber dan mekanisme Pembelajaran 

danpembiayaan Pembelajaranb.

 Peningkatan kapasitas dosen 

c. Insentif publikasi ilmiah atau 

insentif kekayaan intelektual (KI) 

2. 100% penggunaan dana 

pengelolaan Pembelajaran sesuai 

dengan standar standar pendanaan 

pembelajaranmelalui monitoring dan 

evaluasi serta pelaporan 

100% dosen memahami kriteria 

minimal sumber dan mekanisme 

Pembelajaran dan 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Sumber dan mekanisme 

pedanaan pembelajarandi 

Universitas harus memenuhi 

kriteria minimal standar 

pendanaan dan pembiayaan 

Pembelajaran 

Usulan Pembelajaran tidak 

didanai 

Belum ditetapkannya kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme Pembelajaran 

dan pembiayaan 

Pembelajaran 

Sumber dan mekanisme 

pedanaan pembelajarandi 

Universitas harus memenuhi 

kriteria minimal standar 

pendanaan dan pembiayaan 

Pembelajaran 

Universitas menyediakan 

akses pendanaan 

Pembelajaran dari sumber 

lain meliputi dari 

pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain di 

dalam maupun di luar 

negeri, atau dana dari 

masyarakat 

 

Dosen tidak 

mendapatkan 

pendanaan 

Pembelajaran dari 

sumber lain meliputi 

dari pemerintah, kerja 

sama dengan lembaga 

lain di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

Tidak tersedianya akses 

pendanaan Pembelajaran 

dari sumber lain meliputi 

dari 

pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain di 

dalam maupun di luar 

negeri, atau dana dari 

masyarakat 

Universitas bekerjasama 

dengan LP3 memastikan 

ketersediaan akses pendanaan 

Pembelajaran 

dari sumber lain meliputi dari 

pemerintah, kerja sama dengan 

lembaga lain di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

Rektor Universitas 

mengatur mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan 

Pembelajaran yang 

digunakan untuk membiayai 

a. Manajemen 

Pembelajaran yang 

terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan 

dan evaluasi, pelaporan 

Pembelajaran dan 

diseminasi hasil 

Pembelajaran 

b. Peningkatan kapasitas 

Alokasi pendanaan 

pembelajarantidak tepat 

sasaran 

Kegiatan Pembelajaran 

tidak terlaksana 

 
Luaran Pembelajaran tidak 

tercapai 

 
Kinerja, peringkat dan 

klaster Universitas Panca 

Marga Probolinggo di 

tingkat Nasional dalam 

kegiatan Pembelajaran 

Tidak tersedianya 

mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan 

1. Tidak 

tersedianya dana 

pengelolaan 

Pembelajaran yang 

digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen 

Pembelajaran yang 

terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan 

dan evaluasi, pelaporan 

1. Rektor Universitas 

mengatur mekanisme 

pendanaan dan 

pembiayaan 

Pembelajaran 

2. Universitas melalui LP3 

memastikan 

ketersediaan dana 

pengelolaan 

Pembelajaran yang 

digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen 

Pembelajaran yang 
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dosen 

Insentif publikasi ilmiah atau 

insentif kekayaan intelektual 

(KI) 

menurun pelaksanaan 

Pembelajaran tidak 

maksimal 

Pembelajaran dan 

diseminasi hasil 

Pembelajaran 

b. Peningkatan 

kapasitas dosen 

c. Insentif publikasi ilmiah 

atau insentif kekayaan 

intelektual (KI) 

 
2. Penggunaan dana 

pengelolaan 

Pembelajaran tidak 

sesuai dengan standar 

standar pendanaan 

pembelajaran melalui 

monitoring evaluasi 

serta pelaporan. 

terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan 

dan evaluasi, pelaporan 

Pembelajaran dan 

diseminasi hasil 

Pembelajaran 

b. Peningkatan kapasitas 

dosen 

c. Insentif publikasi ilmiah 

atau insentif kekayaan 

intelektual (KI) 

 

2. Universitas melalui LP3 

memastikan penggunaan 

dana pengelolaan 

Pembelajaran telah sesuai 

dengan standar pendanaan 

dan pembiayaan 

Pembelajaran melalui 

monitoring, evaluasi dan 

pelaporan 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

2) Renstra Pembelajaran Universitas 

3) Roadmap Pembelajaran tingkat Universitas 

4) Roadmap Pembelajaran tingkat Fakultas/Prodi 

5) Prosedur Pelaporan Hasil Pembelajaran 

 

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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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 

 

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya sarpras yang bermutu dan 

berkelanjutan. Universitas Panca Marga Probolinggo wajib menyediakan anggaran yang memadai agar 

pengajuan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan 

Visi dan Misi Universitas. Oleh karena itu, Universitas Panca Marga Probolinggo menetapkan standar pendanaan 

dan pembiayaan Sarpras. Standar pendanaan sarpras merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan Sarpras. Tercapainya standar pendanaan sarpras menunjukan produktivitas dan 

efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya Sarpras secara berkelanjutan. Sesuai dengan 

Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar tersebut harus mengacu pada standar hasil Sarpras, standar isi 

Sarpras, standar proses Sarpras, standar dosen, standar sarana dan prasarana Sarpras serta standar pengelolaan 
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Sarpras. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua program studi 

FAKULTAS DAN 

PROGRAM STUDI 

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang diperuntukkan untuk menyelenggarakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yang bermutu dan berkualitas di lingkungan Universitas Panca Marga Probolinggo, 

Standar sarana prasarana merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi di lingkungan universitas Panca Marga Probolinggo 

 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Sumber dan mekanisme pendanaan sarpras 

di Universitas harus memenuhi kriteria 

minimal standar pendanaan dan pembiayaan 

Sarpras 

Fakultas dan program studi Universitas 

menetapkan kriteria minimal sumber 

dan mekanisme Sarpras dan pembiayaan 

Sarpras 

Sumber dan mekanisme pendanaan 

sarpras di Universitas harus memenuhi 

kriteria minimal standar  Sarpras 

Mensosialisasikan kriteria minimal sumber 

dan mekanisme Sarpras dan pembiayaan 

Sarpras  

a. 100% tersusunnya kriteria minimal 

sumber dan mekanisme Sarpras dan 

pembiayaan Sarpras 

b. Peningkatan kapasitas dosen 

2. Universitas melalui Fakultas dan 

program studi memastikan penggunaan 

dan pengelolaan Sarpras telah sesuai 

dengan standar pendanaan sarpras 

melalui monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan 

100% dosen memahami kriteria 

minimal sumber dan mekanisme Sarpras 

dan 

a. Mensosialisasikan kriteria minimal 

sumber dan mekanisme Sarpras dan 

pembiayaan Sarpras 

b. Peningkatan kapasitas dosen 

 

100% penggunaan dana pengelolaan 

Sarpras sesuai dengan standar standar 

sarpras melalui monitoring dan 

evaluasi serta pelaporan 

100% dosen memahami kriteria 

minimal sumber dan mekanisme 

Sarpras dan 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Sumber dan mekanisme 

pendanaan sarpras di 

Universitas harus memenuhi 

kriteria minimal standar  

Sarpras 

Usulan Sarpras tidak 

didanai 

Belum ditetapkannya 

kriteria minimal sumber 

dan mekanisme Sarpras 

dan pembiayaan Sarpras 

Sumber dan mekanisme pendanaan 

sarpras di Universitas harus memenuhi 

kriteria minimal standar  Sarpras 

Universitas menyediakan 

akses pendanaan Sarpras dari 

sumber lain meliputi dari 

pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau 

dana dari masyarakat 

 

Dosen tidak 

mendapatkan 

pendanaan Sarpras dari 

sumber lain meliputi 

dari pemerintah, kerja 

sama dengan lembaga 

lain di dalam maupun 

di luar negeri, atau 

dana dari masyarakat 

Tidak tersedianya 

akses Sarpras dari 

sumber lain meliputi 

dari 

pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain di 

dalam maupun di luar 

negeri, atau dana dari 
masyarakat 

Universitas bekerjasama dengan 

fakultas dan program studi 

memastikan ketersediaan akses 

pendanaan Sarpras dari sumber lain 

meliputi dari pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain di dalam maupun 

di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

Rektor Universitas mengatur 

mekanisme  Sarpras yang 

digunakan untuk membiayai 

a. Manajemen Sarpras yang 

pengusulan, persetujuan, 

pemanfaatan dan 

pemeliharaan 

Alokasi sarpras tidak 

tepat sasaran  

Kegiatan yang 

memanfaatkan Sarpras 

tidak terlaksana 

 
 

Tidak tersedianya 

mekanisme  

1. Tidak 

tersedianya dana 

pengelolaan 

Sarpras yang 

digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen 

Sarpras yang 

pengusulan, 

persetujuan, 

pemanfaatan dan 

pemeliharaan 

 
2. Penggunaan dana 

pengelolaan 

Sarpras tidak 

sesuai dengan 

standar standar 

pendanaan sarpras 

melalui 

monitoring 

evaluasi serta 

pelaporan. 

1. Rektor Universitas mengatur 

mekanisme  Sarpras 

2. Universitas melalui fakultas dan 

program studi memastikan 

ketersediaan dana pengelolaan 

Sarpras yang digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen Sarpras yang terdiri 

atas pengusulan, persetujuan, 

pemanfaatan dan pemeliharaan 

 

2. Universitas melalui fakultas dan 

program studi memastikan 

penggunaan dana pengelolaan 

Sarpras telah sesuai dengan standar 

Sarpras melalui monitoring, evaluasi 

dan pelaporan 
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7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

2) Renstra Sarpras Universitas 

3) Roadmap Sarpras tingkat Universitas 

4) Roadmap Sarpras tingkat Fakultas/Prodi 

5) Prosedur Pelaporan Hasil Sarpras 

 

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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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 salah satu fokus dari misi Universitas Panca Marga, maka kegiatan penelitian harus 

direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan didokumentasikan dengan baik. Untuk itu, dibentuklah 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Panca Marga yang 

memiliki tugas mengelola kegiatan seluruh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik yang 

dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, monitoring 

dan evaluasi, hingga pelaporan. 

Dalam mengelola kegiatan penelitian, LPPM berpedoman pada roadmap penelitian yang telah 

dituangkan dalam Rencana Strategis Penelitian (RENSTRA penelitian). Selain itu, setiap Fakultas 
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juga memiliki roadmap penelitian tingkat Prodi yang dibuat berdasarkan kelompok penelitian yang 

sesuai dengan kompetensi dosen. Karena kompleksitas  pelaksanaan kegiatan penelitian, maka perlu 

juga adanya standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan 

evaluasi seluruh kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Panca Marga. Dengan pertimbangan 

tersebut, maka Universitas melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) menetapkan standar 

penelitian ini. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

 

Rektor  

Dekan 

Kaprodi 

LPPM 

Dosen  

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

a. Penelitian adalah suatu kegiatan yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan 

untuk mencari jawaban dari masalah yang diteliti dan dilakukan secara ilmiah. 

b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan institusi 

dalam jangka panjang 

c. Rencana strategis (Renstra) penelitian merupakan panduan atau pijakan untuk menyelaraskan 

kebutuhan riset dengan arah pengembangan penelitian Universitas dalam jangka waktu 5 tahun 

d. Roadmap penelitian tingkat Universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah penelitian 

Universitas 

e. Roadmap penelitian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah penelitian Fakultas 

yang merupakan warna/ciri penelitian Fakultas/Prodi 

f. Dokumentasi penelitian adalah dokumentasi hasil-hasil penelitian baik dalam bentuk hard copy  

maupun soft copy 

g. Peneliti adalah sumber daya manusia yang melaksanakan atau terlibat dalam kegiatan penelitian 
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yang memiliki kriteria minimal kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai 

dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman 

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

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

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

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

pelaksanaan penelitian sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan 

Perguruan Tinggi. 

j. Pembantu lapangan adalah tenaga teknis yang membantu proses kegiatan penelitian 

k. Proposal adalah usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti untuk mendapat persetujuan dari 

Kaprodi, Dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM 

l. Laporan hasil penelitian adalah hasil penelitian yang ditulis dan didokumentasikan serta telah 

mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

m. Luaran penelitian adalah suatu bentuk capaian hasil penelitian yang diwujudkan baik dalam bentuk 

bahan ajar, didiseminasikan dalam seminar nasional dan internasional, artikel ilmiah yang 

dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional serta kekayaan intelektual, dan luaran 

lainnya. 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 
ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Mutu hasil penelitian mengarah 
ke pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan daya saing 
bangsa 

Menetapkan standar minimal 
mutu hasil penelitian 
 
Mewajibkan dosen untuk 
memenuhi standar minimal 
mutu hasil penelitian 
 
Melakukan pelatihan penulisan 
proposal 
 
 
Menyesuaikan dengan roadmap 
penelitian Universitas 
 
 
Melakukan monitoring dan 

evaluasi proses dan hasil 

100% tersusunnya standar 
mutu hasil penelitian 
 
75% penelitian telah 
memenuhi standar minimal 
mutu hasil penelitian 
 
100% dosen memahami 
penyusunan proposal 
penelitian seuai panduan 
 
100% proposal penelitian 
sesuai dengan roadmap 
penelitian Universitas 
 
75% peneliti telah dimonev 
dan menunjukkan bahwa 
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penelitian terintegrasi 
dengan prinsip penilaian 
paling sedikit edukatif, 
objektif, akutabel dan 
transparan 

proses dan hasil penelitian 
terintegrasi dengan prinsip 
penilaian paling sedikit 
edukatif, objektif, akutabel dan 
Transparan 

Luaran yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan budaya 
akademik 

Melakukan pelatihan ataupun 
workshop luaran penelitian 
berupa penulisan artikel ilmiah 
baik nasional maupun 
internasional, bahan ajar, dan 
kekayaan intelektual 
 
 
Melakukan review hasil luaran 
penelitian yang dilakukan oleh 
LPPM 
 
 
 
 
Mewajibkan seluruh dosen 
peneliti menghasilkan satu atau 
lebih luaran penelitian yang 
dapat berupa bahan ajar, 
prosiding seminar nasional dan 
internasional, artikel ilmiah 
yang dipublikasikan dalam 
jurnal nasional maupun 
internasional serta kekayaan 
intelektual. 

100% dosen memahami luaran 
penelitian berupa penulisan 
artikel ilmiah baik nasional 
maupun internasional, bahan 
ajar, dan kekayaan intelektual 
yang diadakan oleh internal 
maupun eksternal 
 
75% luaran yang dihasilkan 
melalui kegiatan yang 
memenuhi kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan budaya 
akademik 
 
100% dosen menghasilkan 
satu atau lebih luaran 
penelitian yang dapat berupa 
bahan ajar, prosiding seminar 
nasional dan internasional, 
artikel ilmiah yang 
dipublikasikan dalam jurnal 
nasional terakreditasi dan 
jurnal internasional 

 

6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko Action 
(Penanggulangan) 

Mutu hasil penelitian 

mengarah ke 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

dan daya saing bangsa 

Hasil penelitian 

dosen tidak sesuai 

dengan standar 

minimal mutu 

hasil penelitian 

 

Laporan hasil 
penelitian dosen 
tidak tepat waktu 
dan tidak 
memenuhi kriteria 
laporan hasil 

Dosen tidak 

mengetahui 

ketentuan yang 

berlaku dan/atau 

tidak mengikuti 

kegiatan 

sosialisasi dari 

LPPM 

Mewajibkan dosen 

untuk mengikuti 

kegiatan sosialisasi 

yang dilaksanakan oleh 

LPPM dan/atau 

mewajibkan dosen 

untuk merevisi laporan 

hasil penelitian yang 

tidak memenuhi 
ketentuan 
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Luaran yang dihasilkan 

melalui kegiatan yang 

memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah secara 

sistematis sesuai otonomi 

keilmuan dan budaya 

akademik 

Luaran yang 

dihasilkan tidak 

memenuhi kaidah 

dan metode ilmiah 

secara sistematis 

sesuai otonomi 

keilmuan dan 

budaya akademik 

 

Dosen tidak 

menghasilkan satu 

atau lebih luaran 

penelitian yang 

dapat berupa 

bahan ajar, 

prosiding seminar 

nasional dan 

internasional, 

artikel ilmiah yang 

dipublikasikan 

dalam jurnal 

nasional maupun 

internasional serta 

kekayaan 

intelektual. 

Dosen tidak 

memahami luaran 

penelitian berupa 

penulisan artikel 

ilmiah baik 

nasional maupun 

internasional, 

bahan ajar, dan 

kekayaan 

intelektual yang 

diadakan oleh 

internal maupun 

eksternal 

 

LPPM tidak 

melakukan 

review hasil 

luaran penelitian 

 

Dosen tidak dapat 

menyelesaikan 

penelitian tepat 

waktu 

 

Penelitian sudah 

selesai 

dilaksanakan 

namun luaran 

belum dapat 

diselesaikan 

sesuai dengan 

kontrak penelitian 

yang 

telah disepakati. 

Mewajibkan dosen 

mengikuti workshop 

luaran penelitian 

berupa penulisan artikel 

ilmiah baik nasional 

maupun internasional, 

bahan ajar, dan 

kekayaan intelektual 

yang diadakan oleh 

internal maupun 

eksternal 

 

Pembentukan dan 

penugasan tim review 

hasil luaran penelitian 

oleh LPPM 

 

Melakukan monev 

internal untuk 

memonitoring 

progress pelaksanaan 

penelitian 

 

LPPM memberikan 

surat teguran untuk 

menyelesaikan tagihan 

luaran penelitian serta 

memberikan 

punishment untuk 

pendanaan tahun 

berikutnya 

Hasil penelitian mahasiswa 

harus memenuhi ketentuan 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

dan daya saing bangsa, 

capaian pembelajaran 

lulusan dan ketentuan 

peraturan di perguruan 

Hasil skripsi, 

thesis dan 

disertasi tidak 

sesuai pedoman, 

terindikasi 

plagiasi dan tidak 

menghasilkan 

luaran 

Pedoman skripsi, 

thesis dan 

disertasi belum 

memuat standar 

minimal hasil 

penelitian 

mahasiswa yang 

meliputi 

mekanisme 

penulisan, plagiasi 

Memastikan pedoman 

skripsi, thesis dan 

disertasi telah memuat 

standar minimal hasil 

penelitian mahasiswa 

yang meliputi 

mekanisme penulisan, 

plagiasi dan luaran 

 

Mengoptimalkan kerja 
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Tinggi dan luaran dosen pembimbing dan 

kualitas bimbingan 

melalui kartu kontrol 

bimbingan skripsi, 

thesis dan disertasi 

 
Menyediakan dan 
mensosialisasikan 
software antiplagiasi 
di tingkat dosen dan 
mahasiswa 

 

Hasil penelitian yang tidak 

bersifat rahasia, tidak 

menganggu dan/atau tidak 

membahayakan 

kepentingan umum atau 

nasional wajib 

disebarluaskan dengan cara 

diseminarkan, 

dipublikasikan, dipatenkan, 

dan/atau cara lain yang 

dapat digunakan untuk 

menyampaikan hasil 

penelitian kepada 

masyarakat 

Tidak 

tersebarluaskan 

hasil penelitian yang 

tidak bersifat 

rahasia, tidak 

menganggu 

dan/atau tidak 

membahayakan 

kepentingan umum 

dengan cara 

diseminarkan, 

dipublikasikan, 

dipatenkan, 

dan/atau cara lain 

yang dapat 

digunakan untuk 

menyampaikan hasil 

penelitian kepada 

masyarakat 

Dosen tidak 

menyebarluaskan 

hasil penelitian 

yang tidak bersifat 

rahasia, tidak 

menganggu 

dan/atau tidak 

membahayakan 

kepentingan umum 

dengan cara 

diseminarkan, 

dipublikasikan, 

dipatenkan, 

dan/atau cara lain 

yang dapat 

digunakan untuk 

menyampaikan 

hasil penelitian 

kepada 

masyarakat 

Mewajibkan dosen 

menyebarluaskan hasil 

penelitian yang tidak 

bersifat rahasia, tidak 

menganggu dan/atau 

tidak membahayakan 

kepentingan umum 

dengan cara 

diseminarkan, 

dipublikasikan, 

dipatenkan, dan/atau 

cara lain yang dapat 

digunakan untuk 

menyampaikan hasil 

penelitian kepada 

masyarakat 
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7. DOKUMEN TERKAIT 

 
a. Statuta Universitas Panca Marga 
b. Rencana Induk Pengembangan Universitas Panca Marga 
c. Renstra Penelitian Universitas Panca Marga 

d. Roadmap penelitian tingkat Universitas Panca Marga 
e. Roadmap penelitian tingkat Fakultas/Prodi 
f. Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian 
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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 
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2. RASIONAL 

 

Sebagai salah satu fokus dari misi Universitas Kanjuruhan Malang, maka kegiatan penelitian 

harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan didokumentasikan dengan baik. Untuk itu, 

dibentuklah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kanjuruhan 

Malang yang memiliki tugas mengelola kegiatan seluruh penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat baik yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa mulai dari pengajuan proposal, 

pelaksanaan, hingga pelaporan. 

Dalam mengelola kegiatan penelitian, LPPM berpedoman pada roadmap penelitian yang telah 

dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian. Selain itu, setiap Fakultas juga memiliki 

roadmap penelitian tingkat Prodi yang dibuat berdasarkan kelompok penelitian yang sesuai dengan 

kompetensi dosen. Karena kompleksitas  pelaksanaan kegiatan penelitian, maka perlu juga adanya 

standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh 

kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang. Dengan pertimbangan tersebut, 

maka Universitas melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar penelitian ini. 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

 

Rektor 

Dekan 

Kaprodi 

LPPM 

Dosen  

Mahasiswa 
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4. DEFINISI ISTILAH 

 

a. Penelitian adalah suatu kegiatan yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan 

untuk mencari jawaban dari masalah yang diteliti dan dilakukan secara ilmiah. 

b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan institusi 

dalam jangka panjang 

c. Rencana Strategis (Renstra) penelitian merupakan panduan atau pijakan untuk menyelaraskan 

kebutuhan riset dengan arah pengembangan penelitian Universitas dalam jangka waktu 5 tahun 

d. Roadmap penelitian tingkat Universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah penelitian 

Universitas 

e. Roadmap penelitian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah penelitian Fakultas 

yang merupakan warna/ciri penelitian Fakultas/Prodi 

f. Dokumentasi penelitian adalah dokumentasi hasil-hasil penelitian baik dalam bentuk 

hard copy maupun soft copy 

g. Peneliti adalah sumber daya manusia yang melaksanakan atau terlibat dalam kegiatan penelitian 

yang memiliki kriteria minimal kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai 

dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman 

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

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

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

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

pelaksanaan penelitian sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan 

Perguruan Tinggi. 

j. Pembantu lapangan adalah tenaga teknis yang membantu proses kegiatan penelitian 

k. Proposal adalah usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti untuk mendapat persetujuan dari 

kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM 

l. Laporan Hasil penelitian adalah hasil penelitian yang ditulis dan didokumentasikan serta telah 

mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

m. Luaran penelitian adalah suatu bentuk capaian hasil penelitian yang diwujudkan baik dalam bentuk 

bahan ajar, didiseminasikan dalam seminar nasional dan internasional, artikel ilmiah yang 
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dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional serta kekayaan intelektual. 

n. Penelitian Desentralisasi adalah kegiatan penelitian yang dilimpahkan kewenangan pengelolaannya 

ke Perguruan Tinggi yang diharapkan dapat lebih meningkatkan budaya meneliti bagi para dosen 

serta merangsang terbentuknya kelompok-kelompok peneliti handal secara merata di seluruh 

Perguruan Tinggi di Indonesia. 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Kriteria minimal tentang 

kedalaman keluasan materi 

penelitian meliputi materi pada 

penelitian dasar dan terapan yang 

mencakup materi kajian khusus 

untuk kepentingan nasional serta 

harus memuat prinsip-prinsip 

kemanfaatan, kemutakhiran, dan 

mengantisipasi kebutuhan masa 

mendatang 

Universitas melalui LPPM 

menetapkan kriteria minimal 

tentang kedalaman keluasan 

materi penelitian dasar dan 

terapan yang mencakup materi 

kajian khusus untuk kepentingan 

nasional serta harus memuat 

prinsip-prinsip kemanfaatan, 

kemutakhiran, dan mengantisipasi 

kebutuhan masa mendatang yang 

tertuang dalam roadmap 

penelitian Universitas 

 

Melakukan sosialisasi roadmap 

penelitian Universitas kepada 

seluruh dosen Universitas 

Kanjuruhan Malang 

 

Melakukan pelatihan penulisan 

proposal penelitian 

 

Menyesuaikan isi penelitian 

dengan roadmap penelitian 

Universitas 

 

Mewajibkan semua peneliti 

mengikuti kriteria minimal 

tentang kedalaman keluasan 

materi penelitian meliputi materi 

pada penelitian dasar dan terapan 

 

Melakukan review proposal 

penelitian 

100% tersusun kriteria minimal 

tentang kedalaman keluasan materi 

penelitian dasar dan terapan yang 

mencakup materi kajian khusus untuk 

kepentingan nasional serta harus 

memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, 

kemutakhiran, dan mengantisipasi 

kebutuhan masa mendatang 

 

 

 

 

 

100% dosen memahami roadmap 

penelitian Universitas 

 

 

 

100% dosen memahami penulisan 

proposal penelitian 

 

75% isi penelitian telah sesuai dengan 

roadmap penelitian Universitas 

 

 

100% peneliti telah mengikuti kriteria 

minimal tentang kedalaman keluasan 

materi penelitian meliputi materi pada 

penelitian dasar dan terapan 

 

 

100% proposal penelitian telah 

direview 
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Materi penelitian dasar harus 

berorientasi pada luaran penelitian 

yang berupa penjelasan atau 

penemuan untuk mengantisipasi 

suatu gejala, fenomena, kaidah, 

model atau postulat baru 

Mewajibkan penelitian dasar harus 

berorientasi pada luaran penelitian 

yang berupa penjelasan atau 

penemuan untuk mengantisipasi 

suatu gejala, fenomena, kaidah, 

model atau postulat baru 

Melakukan review proposal 

penelitian 

75% luaran penelitian dasar telah 

berorientasi pada luaran penelitian 

yang berupa penjelasan atau 

penemuan untuk mengantisipasi 

suatu gejala, fenomena, kaidah, 

model atau postulat baru 
100% proposal penelitian telah 

direview 

Materi penelitian terapan harus 

berorietasi pada luaran penelitian 

yang berupa inovasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang bermanfaat 

bagi masyarakat, dunia usaha 

dan/atau industri 

Mewajibkan penelitian terapan 

harus berorientasi pada luaran 

penelitian yang berupa inovasi 

serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

bermanfaat bagi masyarakat, dunia 

usaha dan/atau industri 

Melakukan review proposal 

penelitian 

75% luaran penelitian terapan telah 

berupa inovasi serta pengembangan 

ilmu pengetahuan dan tekologi yang 

bermanfaat bagi masyarakat, dunia 

usaha dan/atau industry 

 
100% proposal penelitian telah 

direview 

Kriteria minimal tentang materi 

penelitian desentralisasi 

mencakup keunggulan penelitian 

di Universitas berdasarkan bidang 

fokus yang telah dipetakan dalam 

Renstra penelitian Universitas 

LPPM menetapkan bidang fokus 

penelitian yang tertuang dalam 

Renstra penelitian 

 

Melakukan sosialisasi Renstra 

penelitian 
Menyesuaikan isi penelitian 
dengan bidang fokus dan 

roadmap penelitian 

Mewajibkan peneliti mengikuti 

kriteria minimal tentang materi 

penelitian desentralisasi mencakup 

keunggulan penelitian 

LPPM melakukan review proposal 

penelitian sesuai dengan aturan 

dan ketentuan di 

lingkungan Universitas 

100% tersusun bidang fokus 

penelitian yang tertuang dalam 

Renstra penelitian 

 

100% dosen memahami Renstra 

penelitian 
80% isi penelitian sesuai 

dengan bidang fokus penelitian 

 

100% peneliti mengikuti kriteria 

minimal tentang materi penelitian 

desentralisasi mencakup keunggulan 

penelitian 

100% proposal penelitian telah 

direview sesuai dengan aturan dan 

ketentuan di lingkungan 

Universitas 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

Proses Resiko Penyebab Resiko Action (Penanggulangan) 

Kriteria minimal tentang 

kedalaman keluasan 

materi penelitian harus 

meliputi materi pada 

penelitian dasar dan 

terapan yang mencakup 

materi kajian khusus 

untuk kepentingan 

nasional serta harus 

memuat prinsip-prinsip 

kemanfaatan, 

kemutakhiran, dan 

mengantisipasi 

kebutuhan masa 

mendatang 

Penelitian tidak sesuai 

dengan kriteria minimal 

tentang kedalaman 

keluasan materi penelitian 

dasar dan terapan yang 

mencakup materi kajian 

khusus untuk kepentingan 

nasional serta harus 

memuat prinsip- prinsip 

kemanfaatan, 

kemutakhiran, dan 

mengantisipasi kebutuhan 

masa mendatang 

Belum tersusunnya 

kriteria minimal tentang 

kedalaman keluasan 

materi penelitian dasar 

dan terapan yang 

mencakup materi kajian

khusus untuk kepentingan

nasional serta harus 

memuat prinsip-prinsip 

kemanfaatan, 

kemutakhiran, dan 

mengantisipasi kebutuhan 

masa mendatang 

a. Belum semua dosen 

mengetahui dan 

memahami roadmap 

penelitian Universitas 

b. Belum semua dosen 

memahami tata cara 

penulisan proposal 

penelitian 

c. Isi penelitian tidak 

sesuai dengan roadmap

penelitian Universitas 

d. Tidak semua penelitian 

sesuai kriteria minimal 

tentang kedalaman 

keluasan materi 

penelitian meliputi 

materi pada penelitian 

dasar dan terapan 

Universitas melalui LPPM 

menetapkan kriteria minimal 

tentang kedalaman keluasan 

materi penelitian dasar dan 

terapan yang mencakup materi 

kajian khusus untuk 

kepentingan  nasional serta 

harus memuat prinsip-prinsip 

kemanfaatan, kemutakhiran, 

dan mengantisipasi kebutuhan 

masa mendatang yang 

tertuang dalam roadmap 

penelitian Universitas 

a. Melakukan sosialisasi 

roadmap penelitian 

Universitas kepada seluruh 

dosen Universitas 

b. Melakukan pelatihan 

penulisan proposal 

penelitian 

c. Menyesuaikan isi 

penelitian dengan 

roadmap penelitian 

Universitas 

d. Mewajibkan semua 

peneliti mengikuti 

kriteria minimal tentang 

kedalaman keluasan 

materi penelitian 

meliputi materi pada 

penelitian dasar dan 

terapan 
e. Melakukan review 

proposal penelitian 

Materi penelitian terapan 

harus berorietasi pada 

luaran penelitian yang 

berupa inovasi serta 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dunia usaha 

Luaran penelitian terapan 

tidak sesuai ketentuan yang 

berlaku 

Luaran penelitian terapan 

tidak berupa inovasi serta 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan tekologi 

yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dunia usaha 

dan/atau industri 

Mewajibkan penelitian 

terapan harus berorientasi 

pada luaran penelitian yang 

berupa inovasi serta 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dunia usaha 
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dan/atau industri dan/atau industri 

 

Melakukan review proposal 

penelitian 

 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

a. Rencana Induk Pengembangan Universitas 
b. Renstra Penelitian Universitas 

c. Roadmap penelitian tingkat Universitas 
d. Roadmap penelitian tingkat Fakultas/Prodi 

e. Prosedur Penyusunan Proposal Penelitian 

 

8. REFERENSI 

UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
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Perguruan Tinggi 

Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

Permenristekdikti No. 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau 

Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 
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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 

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang 

bermutu dan berkelanjutan. Universitas Panca Marga wajib menyediakan anggaran yang memadai 

agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi 

Universitas. Oleh karena itu, Universitas Panca Marga menetapkan standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal 

sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian menunjukan produktivitas dan efektivitas institusi dalam menghasilkan 

karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 

2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, 
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standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana 

penelitian serta standar pengelolaan penelitian. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

 

Rektor  

Dekan 

Kaprodi 

LPPM 

Dosen  

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

a. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari 
internal Universitas Panca Marga, Kemenristek, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam 
maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses 
penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan 
dan desiminasi hasil penelitian.  

b. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme 
pendanaan dan pembiayaan penelitian 
 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 
ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Sumber dan mekanisme 

pedanaan dan pembiayaan 

penelitian di Universitas harus 

memenuhi kriteria minimal 

standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPPM Universitas menetapkan 

kriteria minimal sumber dan 

mekanisme penelitian dan 
pembiayaan penelitian 
 

Mensosialisasikan kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme penelitian dan 
pembiayaan penelitian 

100% tersusunya kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme penelitian dan 
pembiayaan penelitian 
 

100% dosen memahami 

kriteria minimal sumber dan 

mekanisme penelitian dan 
pembiayaan penelitian 

Universitas wajib meyediakan 

dana penelitian internal untuk 

membiayai: 

a. Perencanaan penelitian 

Universitas mengalokasikan 

secara berkala dana internal 

untuk penelitian di dalam RKAT 

yang digunakan untuk 

100% tersedianya dana 

internal untuk penelitian di 

dalam RKAT yang digunakan 

untuk membiayai 
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b. Pelaksanaan penelitian 

c. Pengendalian penelitian 

d. Pemantauan dan evaluasi 

penelitian 

e. Pelaporan hasil penelitian 

f.  Diseminasi hasil penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

membiayai 

a. Perencanaan penelitian 

b. Pelaksanaan penelitian 

c. Pengendalian penelitian 

d. Pemantauan dan evaluasi 

penelitian 

e. Pelaporan hasil penelitian 

f. Diseminasi hasil penelitian 

a. Perencanaan penelitian 

b. Pelaksanaan penelitian 

c. Pengendalian penelitian 

d. Pemantauan dan evaluasi 

penelitian 

e. Pelaporan hasil penelitian 

f. 

Diseminasi hasil penelitian 

Universitas menyediakan akses 

pendanaan penelitian dari 

sumber lain meliputi dari 

pemerintah, kerja sama dengan 

lembaga lain di dalam maupun 

di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

Universitas bekerjasama dengan 

LPPM memastikan ketersediaan 

akses pendanaan penelitian dari 

sumber lain meliputi dari 

pemerintah, kerja sama dengan 

lembaga lain di dalam maupun 
di luar negeri, atau 

100% tersedianya akses 

pendanaan penelitian dari 

sumber lain meliputi dari 

pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau 
dana dari masyarakat 

Rektor Universitas mengatur 

mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

Rektor melalui LPPM mengatur 

mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

100% tersedia mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan 

penelitian 

Universitas wajib menyediakan 

dana pengelolaan penelitian 

yang digunakan untuk 

membiayai 

a. Manajemen penelitian yang 

terdiri atas seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan penelitian dan 

diseminasi hasil penelitian 

b. Peningkatan kapasitas 
peneliti 

c. Insentif publikasi ilmiah atau 

insentif kekayaan intelektual 

(KI) 

1. Universitas melalui LPPM 

memastikan ketersediaan 

dana pengelolaan penelitian 

yang digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen penelitian 

yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan 

dan evaluasi, pelaporan 

penelitian dan diseminasi 
hasil penelitian 

b. Peningkatan kapasitas 

peneliti 

c. Insentif publikasi ilmiah 

atau insentif kekayaan 

intelektual (KI) 

2. Universitas melalui LPPM 

memastikan penggunaan 

dana pengelolaan penelitian 

1. 100% tersedianya dana 

pengelolaan penelitian yang 

digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen penelitian 

yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan 

dan evaluasi, pelaporan 

penelitian dan 

diseminasi hasil penelitian 
b. Peningkatan kapasitas 

peneliti 

c. Insentif publikasi ilmiah 

atau insentif kekayaan 

intelektual (KI) 

 

2. 100% penggunaan dana 

pengelolaan penelitian 

sesuai dengan standar 



 

5 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR  PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN 

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 : 5 dari 10 

telah sesuai dengan standar 

pendanaan dan pembiayaan 

penelitian melalui monitoring 
dan evaluasi serta pelaporan 

standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

melalui monitoring dan 

evaluasi serta pelaporan 

 

 
 

 

 
 
 
 

6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko Action 

(Penanggulangan) 

Sumber dan mekanisme 

pedanaan dan pembiayaan 

penelitian di Universitas 

harus memenuhi kriteria 

minimal standar pendanaan 

dan pembiayaan penelitian 

Usulan penelitian 

tidak didanai 

Belum 

ditetapkannya 

kriteria minimal 

sumber dan 

mekanisme 

penelitian dan 

pembiayaan 

penelitian 

 

Dosen tidak 

mengetahui 

kriteria minimal 

sumber dan 

mekanisme 

penelitian dan 

pembiayaan 

penelitian 

 

LPPM Universitas 

menetapkan kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme penelitian 

dan pembiayaan 

penelitian 

 

Mensosialisasikan 

kriteria minimal sumber 

dan mekanisme 

penelitian dan 

pembiayaan penelitian 

Universitas wajib 

meyediakan dana 

penelitian internal untuk 

membiayai: 

a. Perencanaan penelitian 

b. Pelaksanaan penelitian 

c. Pengendalian penelitian 

d. Pemantauan dan 

evaluasi penelitian 

e. Pelaporan hasil 

penelitian 

f.  Diseminasi hasil 

penelitian 

Kegiatan penelitian 

tidak terlaksana 

Luaran penelitian 

tidak tercapai 

Kinerja, peringkat 

dan klaster 

Universitas 

Panca Marga 

di tingkat Nasional 

dalam kegiatan 

penelitian menurun 

Tidak tersedianya 

dana internal 

untuk penelitian 

yang digunakan 

untuk membiayai 

a. Perencanaan 

penelitian 

b. Pelaksanaan 

penelitian 

c. Pengendalian 

penelitian 

d. Pemantauan 

dan evaluasi 

penelitian 

e. Pelaporan hasil 

Universitas 

mengalokasikan secara 

berkala dana internal 

untuk penelitian di 

dalam RKAT yang 

digunakan untuk 

membiayai 

a. Perencanaan 

penelitian 

b. Pelaksanaan 

penelitian 

c. Pengendalian 

penelitian 

d. Pemantauan dan 

evaluasi penelitian 
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penelitian 

f. Diseminasi hasil 

penelitian 

e. Pelaporan hasil 

penelitian 

f. Diseminasi hasil 

penelitian 

Universitas menyediakan 

akses pendanaan penelitian 

dari sumber lain meliputi 

dari pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain di 

dalam maupun di luar negeri, 

atau dana dari 

masyarakat 

Peneliti tidak 

mendapatkan 

pendanaan 

penelitian dari 

sumber lain meliputi 

dari pemerintah, kerja 

sama dengan 

lembaga lain di 

dalam maupun di 

luar negeri, atau 

dana dari 

masyarakat 

Tidak tersedianya 

akses pendanaan 

penelitian dari 

sumber lain 

meliputi dari 

pemerintah, kerja 

sama dengan 

lembaga lain di 

dalam maupun di 

luar negeri, atau 

dana dari 

masyarakat 

 

Universitas bekerjasama 

dengan LPPM 

memastikan 

ketersediaan akses 

pendanaan penelitian 

dari sumber lain meliputi 

dari pemerintah, kerja 

sama dengan lembaga 

lain di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

Rektor Universitas 

mengatur mekanisme 

pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

Alokasi pendanaan 

dan pembiayaan 

penelitian tidak 

tepat sasaran 

Tidak tersedianya 

mekanisme 

pendanaan dan 

pembiayaan 

penelitian 

Rektor melalui LPPM 

mengatur mekanisme 

pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

Universitas wajib 

menyediakan dana 

pengelolaan penelitian yang 

digunakan untuk 

membiayai 

a. Manajemen penelitian 

yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan 

dan evaluasi, pelaporan 

penelitian dan 

diseminasi hasil 

penelitian 

b. Peningkatan kapasitas 

peneliti 

c. Insentif publikasi ilmiah 

atau insentif kekayaan 

intelektual (KI) 

Kinerja, peringkat 

dan klaster 

Universitas 

Kanjuruhan Malang 

di tingkat Nasional 

dalam kegiatan 

penelitian menurun 

 

 

Pelaksanaan 

penelitian tidak 

maksimal 

1. Tidak 

tersedianya 

dana 

pengelolaan 

penelitian yang 

digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen 

penelitian yang 

terdiri atas 

seleksi proposal, 

pemantauan 

dan evaluasi, 

pelaporan 

penelitian dan 

diseminasi hasil 

penelitian 

1. 

Universitas melalui 

LPPM memastikan 

ketersediaan dana 

pengelolaan 

penelitian yang 

digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen 

penelitian yang 

terdiri atas seleksi 

proposal, 

pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan 

penelitian dan 

diseminasi hasil 

penelitian 
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b. Peningkatan 

kapasitas 

peneliti 

c. Insentif publikasi 

ilmiah atau 

insentif 

kekayaan 

intelektual (KI) 

2. Penggunaan 

Dana pengelolaan 

penelitian tidak 

sesuai dengan 

standar standar 

pendanaan dan 

pembiayaan 

penelitian 

melalui 

monitoring dan 

evaluasi serta 

pelaporan 

 

b. Peningkatan 

kapasitas peneliti 

c. Insentif publikasi 

ilmiah atau insentif 

kekayaan intelektual 

(KI) 

 

2. 

Universitas melalui 

LPPM memastikan 

penggunaan dana 

pengelolaan 

penelitian telah 

sesuai dengan 

standar pendanaan 

dan pembiayaan 

penelitian melalui 

monitoring dan 

evaluasi serta 

pelaporan 

 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

2) Renstra Penelitian Universitas 

3) Roadmap penelitian tingkat Universitas 

4) Roadmap penelitian tingkat Fakultas/Prodi 

5) Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian 

 
8. REFERENSI 

 

UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
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Peraturan BAN-PT No. 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 

Peraturan BAN-PT No. 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 

Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi 
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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 
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8. Melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi 

2. RASIONAL 

 

Sebagai salah satu fokus dari misi Universitas Kanjuruhan Malang, maka kegiatan penelitian harus direncanakan, 

dilaksanakan, dipantau, dan didokumentasikan dengan baik. Untuk itu, dibentuklah Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Panca Marga yang memiliki tugas mengelola kegiatan 

seluruh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa mulai 

dari pengajuan proposal, pelaksanaan, hingga pelaporan. 

 

Dalam mengelola kegiatan penelitian, LPPM berpedoman pada roadmap penelitian yang telah dituangkan dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Penelitian. Selain itu, setiap Fakultas juga memiliki roadmap penelitian tingkat Prodi 

yang dibuat berdasarkan kelompok penelitian yang sesuai dengan kompetensi dosen. Karena kompleksitas 

pelaksanaan kegiatan penelitian, maka perlu juga adanya standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau 

pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Panca Marga. 

Dengan pertimbangan tersebut, maka Universitas melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar penelitian 

ini. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

 

Rektor 

Dekan 

Ketua program studi 

LPPM  

Dosen  

Mahasiswa 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Penelitian adalah suatu kegiatan yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan untuk 

mencari jawaban dari masalah yang diteliti dan dilakukan secara ilmiah. 

2) Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan institusi dalam jangka 

panjang 

3) Rencana Strategis (Renstra) penelitian merupakan panduan atau pijakan untuk menyelaraskan kebutuhan riset 

dengan arah pengembangan penelitian Universitas dalam jangka waktu 5 tahun 

4) Rencana Induk Penelitian (RIP) merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian institusi 

5) Roadmap penelitian tingkat Universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah penelitian Universitas 



 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR  PENELITI PENELITIAN 

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.01.004 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 4 dari 10 

6) Roadmap penelitian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah penelitian Fakultas yang 

merupakan warna/ciri penelitian Fakultas/Prodi 

7) Dokumentasi penelitian adalah dokumentasi hasil-hasil penelitian baik dalam bentuk hard copy maupun soft 

copy 
 
8) Peneliti adalah sumber daya manusia yang melaksanakan atau terlibat dalam kegiatan penelitian yang memiliki 

kriteria minimal kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, 

objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sesuai dengan ketentuan tentang 

kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi. 

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

(Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

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

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

11) Pembantu lapangan adalah tenaga teknis yang membantu proses kegiatan penelitian 

12) Proposal adalah usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti untuk mendapat persetujuan dari kaprodi, dekan 

Fakultas dan/atau Ketua LPPM 

13) Laporan Hasil penelitian adalah hasil penelitian yang ditulis dan didokumentasikan serta telah mendapatkan 

persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

14) Luaran penelitian adalah suatu bentuk capaian hasil penelitian yang diwujudkan baik dalam bentuk bahan ajar, 

didiseminasikan dalam seminar nasional dan internasional, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal 

nasional maupun internasional serta kekayaan intelektual. 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

ISI STANDAR STRATE

GI 

INDIKATOR 
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Penilaian penelitian harus 

memenuhi kriteria minimal 

penilaian terhadap poses dan 

hasil penelitian yang dilakukan 

secara terintegrasi paling sedikit 

memenuhi unsur: 

1. Edukatif,yang merupakan 

penilaian untuk memotivasi 

peneliti agar terus 

meningkatkan mutu 

penelitiannya 

2. Objektif, yang merupakan 

penilaian yang bebas dari 

pengaruh subjektivitas 

3. Akuntabel, yang 

merupakan penilaian 

penelitian yang 

dilaksanakan dengan 

kriteria dan prosedur yang 

jelas dan dipahami oleh 

peneliti 

4. Trasparan, yang 

merupakan penilaian yang 

prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses 

oleh semua pemangku 
kepentingan 

Universitas melalui LPPM 

membentuk Tim Penilai untuk 

menyusun kriteria minimal dan 

melaksanakan penilaian 

terhadap proses dan hasil 

penelitian secara terintegrasi 

paling sedikit memenuhi unsur 

edukatif, objektif, akuntabel, 

dan transparan 

 

LPPM mensosialisasikan 

ketetapan kriteria minimal 

penilaian terhadap proses dan 

hasil penelitian yang dilakukan 

secara terintegrasi paling sedikit 

memenuhi unsur edukatif, 

objektif, akuntabel, dan 

transparan 

100% terbentuk Tim Penilaian 

untuk menyusun kriteria 

minimal dan melaksanakan 

penilaian terhadap proses dan 

hasil penelitian secara 

terintegrasi paling sedikit 

memenuhi unsur edukatif, 

objektif, akuntabel, dan 

transparan 

 

100% dosen memahami dan 

melaksanakan kriteria minimal 

penilaian terhadap proses dan 

hasil penelitian yang dilakukan 

secara terintegrasi paling 

sedikit memenuhi unsur 

edukatif, objektif, akuntabel, 

dan transparan 

Penilaian proses dan hasil 

penelitian harus memperhatikan 

kesesuaian dengan standar 

hasil, standar isi, dan standar 

proses penelitian 

Tim penilai melakukan 

penilaian proses dan hasil 

penelitian dengan 

memperhatikan kesesuaian 

kriteria penilaian dengan 

standar hasil, standar isi, dan 

standar proses 
penelitian 

100% hasil penilaian yang 

dilakukan menunjukkan 

kesesuaian dengan standar 

hasil, standar isi, dan standar 

proses penelitian 

Penilaian penelitian dapat 

dilakukan dengan menggunakan 

metode dan instrument yag 

relevan, akuntabel, dan dapat 

mewakili ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian 

Tim penilai menetapkan metode 

dan instrument yang relevan, 

akuntabel, dan dapat mewakili 

ukuran ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian kinerja 

hasil penelitian 

 

Tim penilai melakukan kegiatan 

penilaian penelitian dengan 

100% telah tersusunnya 

metode dan instrument yang 

relevan, akuntabel, dan dapat 

mewakili ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta 

pencapaian kinerja hasil 

penelitian 

 
75% terlaksana kegiatan 

 
 

6.  MANAJEMEN RESIKO 
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Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan

) 

Penilaian penelitian 

harus memenuhi 

kriteria minimal 

penilaian terhadap 

proses dan hasil 

penelitian yang 

dilakukan secara 

terintegrasi paling 

sedikit memenuhi 

unsur: 

1. Edukatif,yang 

merupakan 

penilaian untuk 

memotivasi 

peneliti 

agarterus 

meningkatkan 
mutu 
penelitiannya 

2. Objektif, yang 
merupakan 
penilaian yang 
bebas dari 
pengaruh 
subjektivitas 

3. Akuntabel, yang 
merupakan 
penilaian 
penelitian yang 
dilaksanakan 
dengan kriteria 
dan prosedur yang 
jelas dan 
dipahami oleh 
peneliti 

4. Trasparan, yang 
merupakan 
penilaian yang 
prosedur dan hasil 
penilaiannya 
dapat diakses oleh 
semua pemangku 
kepentingan 

Luaran yang 

dihasilkan tidak 

berkualitas 

Tim penilai belum 

mengintegrasikan unsur 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan transparan 

dalam proses penilaian 

 

Dosen belum 

memahami kriteria 

minimal penilaian 

terhadap proses dan 

hasil penelitian 

 

Tidak semua dosen 

mengikuti kegiatan 

sosialisasi kriteria 

minimal penilaian 
terhadap proses dan hasil 
penelitian 

Universitas melalui 

LPPM membentuk Tim 

Penilai untuk menyusun 

kriteria minimal dan 

melaksanakan penilaian 

terhadap proses dan hasil 

penelitian yang 

mengintegrasikan unsur 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan transparan 

 

LPPM mensosialisasikan 

dan Universitas 

mewajibkan dosen untuk 

hadir dalam sosialisasi 

kriteria minimal 
penilaian terhadap proses 
dan hasil penelitian 
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Penilaian proses dan 

hasil penelitian harus 

memperhatikan 

kesesuaian dengan 

standar hasil, 

standar isi, dan 

standar proses 

penelitian 

Proses dan 

hasil penelitian 

tidak sesuai 

standar hasil, 

standar isi, dan 

standar proses 

penelitian 

Dosen tidak mengetahui 

ketentuan tentang 

standar hasil, standar isi, 

dan standar proses 

penelitian 

 

 

 

Tim penilai belum 

melakukan penilaian 

proses dan hasil 

penelitian dengan 

memperhatikan 

kesesuaian kriteria 

penilaian dengan standar 

hasil, standar isi, dan 

standar proses penelitian 

LPPM mensosialisasikan 

dan Universitas 

mewajibkan dosen untuk 

hadir dalam sosialisasi 

standar hasil, standar isi, 

dan standar proses 

penelitian 

 

Tim penilai melakukan 

penilaian proses dan 

hasil penelitian dengan 

memperhatikan 

kesesuaian kriteria 

penilaian dengan standar 

hasil, standar isi, dan 

standar proses penelitian 

Penilaian penelitian 

dapat dilakukan 

dengan 

menggunakan 

metode dan 

instrument yang 

relevan, akuntabel, 

dan dapat mewakili 

ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta 

pencapaian kinerja 

hasil penelitian 

Kinerja proses 

dan kinerja 

hasil penelitian 

tidak tercapai 

Belum tersusunnya 

metode dan instrument 

yang relevan, akuntabel, 

dan dapat mewakili 

ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta 

pencapaian kinerja hasil 

penelitian 

 

Metode dan instrument 

yang telah ditetapkan 

kurang relevan dan 

akuntabel dan dapat 

mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian 

 

Belum terlaksanakannya 

kegiatan penilaian 

penelitian dengan 

menggunakan metode 

dan instrument yang 

relevan, akuntabel, dan 

dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian 

Tim penilai menetapkan 

metode dan instrument 

yang relevan, akuntabel, 

dan dapat mewakili 

ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta 

pencapaian kinerja hasil 

penelitian 

 

LPPM secara berkala 

melakukan evaluasi 

secara berkala terhadap 

metode dan instrument 

yang telah ditetapkan 

kurang relevan dan 

akuntabel dan dapat 

mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian 

 

Tim penilai melakukan 

kegiatan penilaian 

penelitian dengan 

menggunakan metode 

dan instrument yang 

relevan, akuntabel, dan 

dapat mewakili ukuran 
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ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian 

 

Penilaian penelitian 

yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa 

dalam rangka 

penyusunan laporan 

tugas akhir, skripsi, 

tesis atau disertasi 

diatur berdasarkan 

peraturan di 

Universitas 

Laporan tugas 

akhir, skripsi, 

tesis atau 

disertasi tidak 

sesuai 

peraturan di 

Universitas 

Belum ditetapkannya 

peraturan penilaian 

penelitian yang 

dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam 

rangka penyusunan 

laporan tugas akhir, 

skripsi, tesis atau 

disertasi 

 

Kurangnya 

kepedulian 

mahasiswa 

terhadap peraturan 

penilaian penelitian 

yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa 

dalam rangka 

penyusunan 

laporan tugas akhir, 

skripsi, tesis atau 

disertasi 

Belum terlaksananya 

penilaian penelitian yang 

dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam 

rangka penyusunan 

laporan tugas akhir, 

Universitas menetapkan 

peraturan penilaian 

penelitian yang 

dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam rangka 

penyusunan laporan 

tugas akhir, skripsi, tesis 

atau disertasi 

 

Universitas melalui 

Fakultas dan Prodi 

melakukan penyegaran  

dan sosialisasi secara 

berkala terhadap 

peraturan penilaian 

penelitian yang 

dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam rangka 

penyusunan laporan 

tugas akhir, skripsi, tesis 

atau disertasi 
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skripsi, tesis atau 

disertasi sesuai dengan 

peraturan di 

Universitas 

 

   

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

a) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

b) Renstra Penelitian Universitas 

c) Roadmap penelitian tingkat Universitas 

d) Roadmap penelitian tingkat Fakultas/Prodi 

e) Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian 
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Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 
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STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 
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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 

Untuk mencapai kualitas penelitian yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Universitas 

Kanjuruhan Malang wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses 

pelayanan penelitian. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Universitas Kanjuruhan 

Malang yang menyangkut peta jalan (roadmap) penelitian. Oleh karena itu, Universitas Kanjuruhan 

Malang menetapkan standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan 

kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat universitas. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 

Tahun 2015, standar pengelolaan peneltian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, 
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standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta 

standar sarana dan prasarana penelitian 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

 

Rektor  

Dekan 

Kaprodi 

LPPM 

Dosen  

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 

b. Pengelola penelitian merupakan unit kerja dalam bentuk kelembagaan atau bentuk lain yang sejenis 

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi yang bertugas untuk mengelola penelitian 

c. LPPM Universitas Kanjuruhan Malang merupakan lembaga pengelola penelitian yang ada di 

Universitas Kanjuruhan Malang 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 
ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

 
LPPM sebagai sebuah lembaga 

yang bertugas melaksanakan 

pengelolaan penelitian dalam 

sistem kelembagaan di 

Univesitas wajib: 

a. Menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program penelitian sesuai 

dengan rencana strategis 

penelitian perguruan tinggi. 

b. Menyusun dan 

mengembangkan peraturan, 

panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 

LPPM menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program penelitian sesuai 

dengan rencana strategis 
penelitian perguruan tinggi. 
 

LPPM menyusun dan 

mengembangkan peraturan, 

panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 
penelitian 
 

LPPM bekerjasama dengan 

Fakultas dan Prodi memfasilitasi 
pelaksanaan penelitian. 
 

100% tersusunnya rencana 

program penelitian sesuai 

dengan rencana strategis 
penelitian perguruan tinggi. 
 

100% tersusunnya peraturan, 

panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 
penelitian 
 

100% LPPM bekerjasama 

dengan Fakultas dan Prodi 

memfasilitasi pelaksanaan 
penelitian. 
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penelitian 

c. Memfasilitasi pelaksanaan 

penelitian. 

d. Melaksanakan pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan 

penelitian. 

e. Melakukan diseminasi hasil 

penelitian 

f.  Memfasilitasi peningkatan 

kemampuan peneliti untuk 

melaksanakan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 

g. Memberikan penghargaan 

kepada peneliti yang 

berprestasi. 

h. Melaporkan kegiatan 

penelitian yang dikelolanya 

 

 

 

 

 

 

 

LPPM melaksanakan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan 
penelitian. 
 

LPPM memfasilitasi peneliti 

untuk melakukan diseminasi 
hasil penelitian 
 

LPPM memfasilitasi peneliti 

untuk meningkatkan 

kemampuan dalam 

melaksanakan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 
 

100% terlaksananya 

pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan penelitian. 
 

100% peneliti melakukan 

diseminasi hasil penelitian 
yang difasilitasi oleh LPPM. 
 

100% peneliti terfasilitasi 

dalam meningkatkan 

kemampuan dalam 

melaksanaan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 
 

100% peneliti terfasilitasi 

dalam meningkatkan 

kemampuan dalam 

melaksanaan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 

a. 

100% tersedianya kriteria 

peneliti berprestasi 

b. 

100% peneliti yang 

berprestasi mendapatkan 

penghargaan. 

c. 

100% tersusunnya laporan 

secara tertulis kegiatan 

penelitian yang dikelolanya 
kepada Rektor. 

 

Kriteria minimal standar 

pengelolaan penelitian meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan penelitian di 

Universitas Panca Marga 

 

 

 

 

 

 

LPPM menyusun dan 

menetapkan kriteria minimal 

standar pengelolaan penelitian 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan penelitian 

 

LPPM Mensosialisasikan kriteria 

minimal standar pengelolaan 

penelitian meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

100% tersusunnya kriteria 

minimal standar pengelolaan 

penelitian meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan penelitian di 

Universitas Panca Marga 

 

100% dosen memahami 

kriteria minimal standar 

pengelolaan penelitian 

meliputi perencanaan, 
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pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan penelitian 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan 

penelitian 

 

 

Pengelolaan penelitian di 

Universitas secara kelembagaan 

dilaksanakan oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) 

 

 

 

 

 

 

 

Universitas menetapkan 

pengelolaan penelitian secara 

kelembagaan dilaksanakan oleh 

Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) 

 

Universitas mengangkat pejabat 

struktural LPPM meliputi Ketua, 

Sekretaris, Kepala Bidang 

Penelitian, Kepala Bidang 

Pengabdian Masyarakat, 

Sekretaris Penelitian, Sekretaris 

bidang pengabdian masyarakat 

100% pengelolaan penelitian 

secara kelembagaan 

dilaksanakan oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LPPM) 

 

Pejabat struktural LPPM 

meliputi Ketua, Sekretaris, 

Kepala bidang 

Penelitian, Kepala  

Pengabdian Kepada 

Masyarakat, Sekretaris 

Penelitian, dan Sekretaris 

Pengabdian masyarakat 
 

Universitas wajib 

a. Memiliki rencana strategis 

penelitian yang merupakan  
bagian dari rencana strategis 

perguruan tinggi. 

b. Menyusun kriteria dan 

prosedur penilaian 

penelitian paling sedikit 

menyangkut aspek 

peningkatan jumlah publikasi 

ilmiah, penemuan baru di 

bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dan jumlah 

dan mutu bahan ajar. 

c. Menjaga dan meningkatkan 

mutu pengelolaan lembaga 

atau fungsi penelitian dalam 

menjalankan program 

penelitian secara 

berkelanjutan. 

d. Melakukan pemantauan dan 

evaluasi terhadap lembaga 

atau fungsi penelitian dalam 

melaksanakan program 

penelitian. 

e. Memiliki panduan tentang 

kriteria peneliti dengan 

Universitas bersama LPPM 

menyusun dan menetapkan 

rencana strategis penelitian yang 

merupakan bagian dari 

rencana strategis perguruan 

tinggi. 

 

Universitas bersama LPPM, 

Fakultas dan Prodi menyusun 

dan menetapkan kriteria dan 

prosedur penilaian penelitian 

paling sedikit menyangkut 

aspek peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah, penemuan 

baru di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, 

dan jumlah dan mutu bahan 

ajar. 

 

Universitas melalui LPPM 

menjaga dan meningkatkan 

mutu pengelolaan atau fungsi 

penelitian dalam menjalankan 

program penelitian secara 

berkelanjutan. 

 

Universitas melakukan 

100% tersusunnya rencana 

strategis penelitian yang 

merupakan bagian dari rencana 

strategis perguruan 

tinggi. 

 

100% tersusunnya kriteria dan 

prosedur penilaian penelitian 

paling sedikit menyangkut 

aspek peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah, penemuan 

baru di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, 

dan jumlah dan mutu bahan 
ajar. 

 

100% terlaksananya 

pemantauan dan evaluasi 

terhadap LPPM dalam 

melaksanakan program 
penelitian 

 

100% tersusunnya panduan 

tentang kriteria peneliti dengan 

mengacu pada standar 

hasil, standar isi, dan standar 

proses penelitian. 
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mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar 

proses penelitian. 

f.  Mendayagunakan sarana 

dan prasarana penelitian 

pada lembaga lain melalui 

program kerja sama 

penelitian. 

g. Melakukan analisis 

kebutuhan yang menyangkut 

jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana 

h. Menyampaikan laporan 

kinerja lembaga atau fungsi 

penelitian dalam 

menyelenggarakan program 

penelitian paling sedikit 

melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 

 

pemantauan dan evaluasi 

terhadap LPPM dalam 

melaksanakan program 

penelitian. 

 

Universitas melalui LPPM 

menyusun panduan tentang 

kriteria peneliti dengan 

mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar proses 

penelitian. 

a. 

Universitas bersama LPPM, 

Fakultas dan Prodi menjalin 

kerjasama dengan lembaga 

lain melalui program kerja 

sama penelitian termasuk 

pemanfaatan sarana dan 

prasarana. 

b. 

Universitas bersama LPPM, 

Fakultas dan Prodi 

mendayagunakan sarana 
dan prasarana penelitian 

pada lembaga lain melalui 

program kerja sama 

penelitian. 

c. 

Universitas bersama LPPM, 

Fakultas dan Prodi 

melakukan analisis 

kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, jenis, 

dan spesifikasi sarana dan 

prasarana penelitian. 

d. 

Universitas melalui LPPM 

menyampaikan laporan 

kinerja lembaga atau fungsi 

penelitian dalam 

menyelenggarakan program 

penelitian paling sedikit 

melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 

a. 

100% terjalin kerjasama 

dengan lembaga lain 

melalui program kerja 

sama penelitian termasuk 

pemanfaatan sarana dan 

prasarana. 

b. 

100% Universitas 

mendayagunakan sarana 

dan prasarana penelitian 

pada lembaga lain melalui 

program kerja sama 

penelitian. 

c. 

100% tersedia dokumen hasil 

analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, 

jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana 

penelitian 

d. 

100% tersampaikannya 

laporan kinerja lembaga 

atau fungsi penelitian 

dalam menyelenggarakan 

program penelitian paling 

sedikit melalui pangkalan 
data pendidikan tinggi. 

 

6. MANAJEMEN RESIKO 
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Proses Resiko Penyebab Resiko Action 

(Penanggulangan) 

Kriteria minimal standar 

pengelolaan penelitian 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan 

penelitian di Universitas. 

Perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 

penelitian tidak 

sesuai dengan 

kriteria minimal 

Belum 

ditetapkannya 

kriteria minimal 

standar 

pengelolaan 

penelitian meliputi 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 

penelitian di 

Universitas 

Panca Marga 

 

Dosen tidak 

mengetahui kriteria 

minimal standar 

pengelolaan 

penelitian meliputi 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 

penelitian 

LPPM Universitas 

menyusun dan 

menetapkan kriteria 

minimal standar 

pengelolaan penelitian 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan penelitian. 

 

LPPM Universitas 

Mensosialisasikan kriteria 

minimal standar 

pengelolaan penelitian 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan penelitian 

Pengelolaan penelitian di 

Universitas secara 

kelembagaan dilaksanakan 

oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) 

 

Pengelolaan 

penelitian di 

Universitas tidak 

terlaksana dengan 

baik 

Lembaga yang 

mengelola 

penelitian di 

Universitas belum 

memiliki struktur 

yang lengkap 

 

 

Universitas melengkapi 

struktur yang ada pada 

Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) 
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LPPM Sebagai sebuah 

lembaga yang bertugas 

melaksanakan pengelolaan 

penelitian dalam sistem 

kelembagaan di Univesitas 

Kanjuruhan Malang wajib: 

a. Menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program penelitian sesuai 

dengan rencana strategis 

penelitian perguruan 

tinggi. 

b. Menyusun dan 

mengembangkan 

peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu 

internal penelitian 

c. Memfasilitasi pelaksanaan 

penelitian. 

d. Melaksanakan 

pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan penelitian. 

e. Melakukan diseminasi 

hasil penelitian 

f.  Memfasilitasi peningkatan 

kemampuan peneliti 

untuk melaksanakan 

penelitian, penulisan 

artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 

g. Memberikan penghargaan 

kepada peneliti yang 

berprestasi. 

h. Melaporkan kegiatan 

penelitian yang 

dikelolanya. 

Terbatasnya jenis, 

kualitas dan kuantitas 

luaran penelitian 

yang dihasilkan 

 

Hasil dan luaran 

penelitian tidak 

tercapai 

 

Universitas terkena 

sanksi dari 

penyandang dana 

secara individu 

peneliti maupun 

kelembagaan 

 

Proposal penelitian 

tidak dapat diajukan 

 

Universitas tidak 

memiliki data yang 

komprehensif terkait 

penelitian 

Rencana program 

penelitian tidak 

sesuai dengan 

rencana strategis 

penelitian 

perguruan tinggi. 

 

Peraturan, 

panduan, dan 

sistem penjaminan 

mutu internal 

penelitian tidak 

tersedia 

 

LPPM belum 

optimal 

bekerjasama 

dengan Fakultas 

dan Prodi dalam 

memfasilitasi 

pelaksanaan 

penelitian 

 

Pemantauan dan 

evaluasi 

pelaksanaan 

penelitian tidak 

terlaksana. 

a. Peneliti tidak 

melakukan 

diseminasi hasil 

penelitian. 

b. Peneliti tidak 

mendapat 

fasilitas dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

dalam 

melaksanaan 

penelitian, 

penulisan artikel 

ilmiah, dan 

perolehan hak 

kekayaan 

intelektual (HKI). 

c. Tidak ada kriteria 

peneliti 

berprestasi 

LPPM menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program penelitian sesuai 

dengan rencana strategis 

penelitian perguruan 

tinggi. 

 

LPPM menyusun dan 

mengembangkan 

peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu 

internal penelitian 

 

LPPM bekerjasama 

dengan Fakultas dan 

Prodi memfasilitasi 

pelaksanaan penelitian. 

 

LPPM melaksanakan 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan penelitian. 

 

 

LPPM memfasilitasi 

peneliti untuk melakukan 

diseminasi hasil 

penelitian 

LPPM memfasilitasi 

peneliti untuk 

meningkatkan 

kemampuan dalam 

melaksanakan 

penelitian, penulisan 

artikel ilmiah, dan 

perolehan hak 

kekayaan intelektual 

(HKI). 

b. LPPM menetapkan 

kriteria peneliti 

berprestasi 

c. LPPM memberikan 

penghargaan kepada 

peneliti yang 

berprestasi. 

d. LPPM menyusun 

laporan secara tertulis 

kegiatan penelitian 

yang dikelolanya 
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d. Peneliti yang 

berprestasi tidak 

mendapatkan 

penghargaan. 

e. Tidak 

melaporkan 

kegiatan 

penelitian yang 

dikelolanya 

secara tertulis 

 

kepada Rektor. 

Universitas wajib 

a. Memiliki rencana strategis 

penelitian yang 

merupakan bagian dari 

rencana strategis 

perguruan tinggi. 

b. Menyusun kriteria dan 

prosedur penilaian 

penelitian paling sedikit 

menyangkut aspek 

peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah, 

penemuan baru di bidang 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan jumlah dan 

mutu bahan ajar. 

c. Menjaga dan 

meningkatkan mutu 

pengelolaan lembaga atau 

fungsi penelitian dalam 

menjalankan program 

penelitian secara 

berkelanjutan. 

d. Melakukan pemantauan 

dan evaluasi terhadap 

lembaga atau fungsi 

penelitian dalam 

melaksanakan program 

penelitian. 

e. Memiliki panduan tentang 

kriteria peneliti dengan 

mengacu pada standar 

hasil, standar isi, dan 

standar proses penelitian. 

f.  Mendayagunakan sarana 

dan prasarana penelitian 

pada lembaga lain melalui 

Kualitas dan 

kuantitas kegiatan 

penelitian tidak 

berkembang 

 

LPPM tidak berfungsi 

secara maksimal 

dalam pengelolaan 

penelitian 

 

Peneliti melakukan 

penelitian tidak 

sesuai dengan 

kompetensi dan 

bidang keilmuan 

 

sarana dan prasarana 

penelitian di 

Universitas 

Kanjuruhan Malang 

tidak dapat 

memenuhi 

kebutuhan 

 

Universitas 

Kanjuruhan Malang 

terkena sanksi dari 

DIKTI dan penurunan 

klaster perguruan 

tinggi  

Rencana strategis 

penelitian yang 

merupakan bagian 

dari rencana 

strategis perguruan 

tinggi belum 

mutakhir 

 

Kriteria dan 

prosedur penilaian 

penelitian belum 

memenuhi aspek 

peningkatan 

jumlah publikasi 

ilmiah, penemuan 

baru di bidang ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi, dan 

jumlah dan mutu 

bahan ajar. 

 

Peningkatan mutu 

pengelolaan atau 

fungsi penelitian 

dalam menjalankan 

program penelitian 

belum dilaksanakan 

secara 

berkelanjutan. 

 

Pemantauan dan 

evaluasi terhadap 

LPPM dalam 

melaksanakan 

program penelitian 

belum 

dilaksaanakan 

Universitas bersama 

LPPM menyusun dan 

menetapkan rencana 

strategis penelitian yang 

merupakan bagian dari 

rencana strategis 

perguruan tinggi. 

 

Universitas bersama 

LPPM, Fakultas dan Prodi 

menyusun dan 

menetapkan kriteria dan 

prosedur penilaian 

penelitian paling sedikit 

menyangkut aspek 

peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah, 

penemuan baru di bidang 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan jumlah 

dan mutu bahan ajar. 

 

Universitas melalui LPPM 

menjaga dan 

meningkatkan mutu 

pengelolaan atau fungsi 

penelitian dalam 

menjalankan program 

penelitian secara 

berkelanjutan. 

 

Universitas melakukan 

pemantauan dan evaluasi 

terhadap LPPM dalam 

melaksanakan program 

penelitian. 
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program kerja sama 

penelitian. 

g. Melakukan analisis 

kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, 

jenis, 

dan spesifikasi sarana dan 

prasarana penelitian. 

h. Menyampaikan laporan 

kinerja lembaga atau 

fungsi penelitian dalam 

menyelenggarakan 

program penelitian paling 

sedikit melalui pangkalan 

data pendidikan tinggi. 

 

Panduan tentang 

kriteria peneliti 

belum mengacu 

pada standar hasil, 

standar isi, dan 

standar proses 

penelitian. 

 

Pendayagunaan 

sarana dan 

prasaran pada 

lembaga lain 

melalui kerjasama 

penelitian belum 

maksimal. 

 

Laporan kinerja 

lembaga atau 

fungsi penelitian 

dalam 

menyelenggarakan 

program penelitian 

paling sedikit 

melalui pangkalan 

data pendidikan 

tinggi belum 

dilaksanakan 

Universitas melalui LPPM 

menyusun panduan 

tentang kriteria peneliti 

dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, 

dan standar proses 

penelitian. 

 

Universitas bersama 

LPPM, Fakultas dan Prodi 

mendayagunakan sarana 

dan prasarana penelitian 

pada lembaga lain 

melalui program kerja 

sama penelitian. 

 

Universitas bersama 

LPPM, Fakultas dan Prodi 

melakukan analisis 

kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, 

jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana 

penelitian. 

 

Universitas melalui LPPM 

menyampaikan laporan 

kinerja lembaga atau 

fungsi penelitian dalam 

menyelenggarakan 

program penelitian paling 

sedikit melalui pangkalan 

data pendidikan tinggi. 

 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

2) Renstra Penelitian Universitas 

3) Roadmap penelitian tingkat Universitas 

4) Roadmap penelitian tingkat Fakultas/Prodi 

5) Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian 

 

8. REFERENSI 

 

UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 
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Peraturan BAN-PT No. 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 
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Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
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Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 
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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; 
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7. Peningkatan nilai akreditasi di semua Prodi 

8. Melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi 

2. RASIONAL 

 

Sebagai salah satu fokus dari misi Universitas Kanjuruhan Malang, maka kegiatan penelitian harus direncanakan, 

dilaksanakan, dipantau, dan didokumentasikan dengan baik. Untuk itu, dibentuklah Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Panca Marga yang memiliki tugas mengelola kegiatan 

seluruh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa mulai 

dari pengajuan proposal, pelaksanaan, hingga pelaporan. 

 

Dalam mengelola kegiatan penelitian, LPPM berpedoman pada roadmap penelitian yang telah dituangkan dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Penelitian. Selain itu, setiap Fakultas juga memiliki roadmap penelitian tingkat Prodi 

yang dibuat berdasarkan kelompok penelitian yang sesuai dengan kompetensi dosen. Karena kompleksitas 

pelaksanaan kegiatan penelitian, maka perlu juga adanya standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau 

pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Panca Marga. 

Dengan pertimbangan tersebut, maka Universitas melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar penelitian 

ini. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

 

Rektor 

Dekan 

Ketua program studi 

LPPM  

Dosen  

Mahasiswa 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Penelitian adalah suatu kegiatan yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan untuk 

mencari jawaban dari masalah yang diteliti dan dilakukan secara ilmiah. 

2) Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan institusi dalam jangka 

panjang 

3) Rencana Strategis (Renstra) penelitian merupakan panduan atau pijakan untuk menyelaraskan kebutuhan riset 

dengan arah pengembangan penelitian Universitas dalam jangka waktu 5 tahun 

4) Rencana Induk Penelitian (RIP) merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian institusi 
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5) Roadmap penelitian tingkat Universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah penelitian Universitas 

6) Roadmap penelitian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah penelitian Fakultas yang 

merupakan warna/ciri penelitian Fakultas/Prodi 

7) Dokumentasi penelitian adalah dokumentasi hasil-hasil penelitian baik dalam bentuk hard copy maupun soft 

copy 
 

8) Peneliti adalah sumber daya manusia yang melaksanakan atau terlibat dalam kegiatan penelitian yang memiliki 

kriteria minimal kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, 

objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sesuai dengan ketentuan tentang 

kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi. 

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

(Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

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

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

11) Pembantu lapangan adalah tenaga teknis yang membantu proses kegiatan penelitian 

12) Proposal adalah usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti untuk mendapat persetujuan dari kaprodi, dekan 

Fakultas dan/atau Ketua LPPM 

13) Laporan Hasil penelitian adalah hasil penelitian yang ditulis dan didokumentasikan serta telah mendapatkan 

persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

14) Luaran penelitian adalah suatu bentuk capaian hasil penelitian yang diwujudkan baik dalam bentuk bahan ajar, 

didiseminasikan dalam seminar nasional dan internasional, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal 

nasional maupun internasional serta kekayaan intelektual. 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

ISI STANDAR STRATE
GI 

INDIKATOR 
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Penilaian penelitian harus 

memenuhi kriteria minimal 

penilaian terhadap poses dan 

hasil penelitian yang dilakukan 

secara terintegrasi paling sedikit 

memenuhi unsur: 

1. Edukatif,yang merupakan 

penilaian untuk memotivasi 

peneliti agar terus 

meningkatkan mutu 

penelitiannya 

2. Objektif, yang merupakan 

penilaian yang bebas dari 

pengaruh subjektivitas 

3. Akuntabel, yang 

merupakan penilaian 

penelitian yang 

dilaksanakan dengan 

kriteria dan prosedur yang 

jelas dan dipahami oleh 

peneliti 

4. Trasparan, yang 

merupakan penilaian yang 

prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses 

oleh semua pemangku 
kepentingan 

Universitas melalui LPPM 

membentuk Tim Penilai untuk 

menyusun kriteria minimal dan 

melaksanakan penilaian 

terhadap proses dan hasil 

penelitian secara terintegrasi 

paling sedikit memenuhi unsur 

edukatif, objektif, akuntabel, 

dan transparan 

 

LPPM mensosialisasikan 

ketetapan kriteria minimal 

penilaian terhadap proses dan 

hasil penelitian yang dilakukan 

secara terintegrasi paling sedikit 

memenuhi unsur edukatif, 

objektif, akuntabel, dan 

transparan 

100% terbentuk Tim Penilaian 

untuk menyusun kriteria 

minimal dan melaksanakan 

penilaian terhadap proses dan 

hasil penelitian secara 

terintegrasi paling sedikit 

memenuhi unsur edukatif, 

objektif, akuntabel, dan 

transparan 

 

100% dosen memahami dan 

melaksanakan kriteria minimal 

penilaian terhadap proses dan 

hasil penelitian yang dilakukan 

secara terintegrasi paling 

sedikit memenuhi unsur 

edukatif, objektif, akuntabel, 

dan transparan 

Penilaian proses dan hasil 

penelitian harus memperhatikan 

kesesuaian dengan standar 

hasil, standar isi, dan standar 

proses penelitian 

Tim penilai melakukan 

penilaian proses dan hasil 

penelitian dengan 

memperhatikan kesesuaian 

kriteria penilaian dengan 

standar hasil, standar isi, dan 

standar proses 
penelitian 

100% hasil penilaian yang 

dilakukan menunjukkan 

kesesuaian dengan standar 

hasil, standar isi, dan standar 

proses penelitian 

Penilaian penelitian dapat 

dilakukan dengan menggunakan 

metode dan instrument yag 

relevan, akuntabel, dan dapat 

mewakili ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian 

Tim penilai menetapkan metode 

dan instrument yang relevan, 

akuntabel, dan dapat mewakili 

ukuran ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian kinerja 

hasil penelitian 

 

Tim penilai melakukan kegiatan 

penilaian penelitian dengan 

100% telah tersusunnya 

metode dan instrument yang 

relevan, akuntabel, dan dapat 

mewakili ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta 

pencapaian kinerja hasil 

penelitian 

 
75% terlaksana kegiatan 

 
 

6.  MANAJEMEN RESIKO 
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Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan

) 

Penilaian penelitian 

harus memenuhi 

kriteria minimal 

penilaian terhadap 

proses dan hasil 

penelitian yang 

dilakukan secara 

terintegrasi paling 

sedikit memenuhi 

unsur: 

1. Edukatif,yang 

merupakan 

penilaian untuk 

memotivasi 

peneliti 

agarterus 

meningkatkan 
mutu 
penelitiannya 

2. Objektif, yang 
merupakan 
penilaian yang 
bebas dari 
pengaruh 
subjektivitas 

3. Akuntabel, yang 
merupakan 
penilaian 
penelitian yang 
dilaksanakan 
dengan kriteria 
dan prosedur yang 
jelas dan 
dipahami oleh 
peneliti 

4. Trasparan, yang 
merupakan 
penilaian yang 
prosedur dan hasil 
penilaiannya 
dapat diakses oleh 
semua pemangku 
kepentingan 

Luaran yang 

dihasilkan tidak 

berkualitas 

Tim penilai belum 

mengintegrasikan unsur 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan transparan 

dalam proses penilaian 

 

Dosen belum 

memahami kriteria 

minimal penilaian 

terhadap proses dan 

hasil penelitian 

 

Tidak semua dosen 

mengikuti kegiatan 

sosialisasi kriteria 

minimal penilaian 
terhadap proses dan hasil 
penelitian 

Universitas melalui 

LPPM membentuk Tim 

Penilai untuk menyusun 

kriteria minimal dan 

melaksanakan penilaian 

terhadap proses dan hasil 

penelitian yang 

mengintegrasikan unsur 

edukatif, objektif, 

akuntabel, dan transparan 

 

LPPM mensosialisasikan 

dan Universitas 

mewajibkan dosen untuk 

hadir dalam sosialisasi 

kriteria minimal 
penilaian terhadap proses 
dan hasil penelitian 
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Penilaian proses dan 

hasil penelitian harus 

memperhatikan 

kesesuaian dengan 

standar hasil, standar 

isi, dan standar 

proses penelitian 

Proses dan 

hasil penelitian 

tidak sesuai 

standar hasil, 

standar isi, dan 

standar proses 

penelitian 

Dosen tidak mengetahui 

ketentuan tentang 

standar hasil, standar isi, 

dan standar proses 

penelitian 

 

 

 

Tim penilai belum 

melakukan penilaian 

proses dan hasil 

penelitian dengan 

memperhatikan 

kesesuaian kriteria 

penilaian dengan standar 

hasil, standar isi, dan 

standar proses penelitian 

LPPM mensosialisasikan 

dan Universitas 

mewajibkan dosen untuk 

hadir dalam sosialisasi 

standar hasil, standar isi, 

dan standar proses 

penelitian 

 

Tim penilai melakukan 

penilaian proses dan 

hasil penelitian dengan 

memperhatikan 

kesesuaian kriteria 

penilaian dengan standar 

hasil, standar isi, dan 

standar proses penelitian 

Penilaian penelitian 

dapat dilakukan 

dengan 

menggunakan 

metode dan 

instrument yang 

relevan, akuntabel, 

dan dapat mewakili 

ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta 

pencapaian kinerja 

hasil penelitian 

Kinerja proses 

dan kinerja 

hasil penelitian 

tidak tercapai 

Belum tersusunnya 

metode dan instrument 

yang relevan, akuntabel, 

dan dapat mewakili 

ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta 

pencapaian kinerja hasil 

penelitian 

 

Metode dan instrument 

yang telah ditetapkan 

kurang relevan dan 

akuntabel dan dapat 

mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian 

 

Belum terlaksanakannya 

kegiatan penilaian 

penelitian dengan 

menggunakan metode 

dan instrument yang 

relevan, akuntabel, dan 

dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian 

 

 

Tim penilai menetapkan 

metode dan instrument 

yang relevan, akuntabel, 

dan dapat mewakili 

ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta 

pencapaian kinerja hasil 

penelitian 

 

LPPM secara berkala 

melakukan evaluasi secara 

berkala terhadap metode 

dan instrument yang telah 

ditetapkan kurang relevan 

dan akuntabel dan dapat 

mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian 

 

Tim penilai melakukan 

kegiatan penilaian 

penelitian dengan 

menggunakan metode 

dan instrument yang 

relevan, akuntabel, dan 

dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian 
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Penilaian penelitian 

yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa 

dalam rangka 

penyusunan laporan 

tugas akhir, skripsi, 

tesis atau disertasi 

diatur berdasarkan 

peraturan di 

Universitas 

Laporan tugas 

akhir, skripsi, 

tesis atau 

disertasi tidak 

sesuai 

peraturan di 

Universitas 

Belum ditetapkannya 

peraturan penilaian 

penelitian yang 

dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam 

rangka penyusunan 

laporan tugas akhir, 

skripsi, tesis atau 

disertasi 

 

Kurangnya 

kepedulian 

mahasiswa terhadap 

peraturan penilaian 

penelitian yang 

dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam 

rangka penyusunan 

laporan tugas akhir, 

skripsi, tesis atau 

disertasi 

Belum terlaksananya 

penilaian penelitian yang 

dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam rangka 

penyusunan laporan 

tugas akhir, skripsi, tesis 

atau disertasi sesuai 

dengan 

peraturan di 

Universitas menetapkan 

peraturan penilaian 

penelitian yang 

dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam rangka 

penyusunan laporan tugas 

akhir, skripsi, tesis atau 

disertasi 

 

Universitas melalui 

Fakultas dan Prodi 

melakukan penyegaran  

dan sosialisasi secara 

berkala terhadap 

peraturan penilaian 

penelitian yang 

dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam rangka 

penyusunan laporan tugas 

akhir, skripsi, tesis atau 

disertasi 
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Universitas 

 

   

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

a) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

b) Renstra Penelitian Universitas 

c) Roadmap penelitian tingkat Universitas 

d) Roadmap penelitian tingkat Fakultas/Prodi 

e) Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian 
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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 salah satu fokus dari misi Universitas Kanjuruhan Malang, maka kegiatan penelitian harus 

direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan didokumentasikan dengan baik. Untuk itu, dibentuklah Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Panca Marga yang memiliki tugas 

mengelola kegiatan seluruh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilaksanakan oleh dosen 

dan mahasiswa mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, hingga pelaporan. 
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Dalam mengelola kegiatan penelitian, LPPM berpedoman pada roadmap penelitian yang telah dituangkan 

dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian. Selain itu, setiap Fakultas juga memiliki roadmap penelitian 

tingkat Prodi yang dibuat berdasarkan kelompok penelitian yang sesuai dengan kompetensi dosen. Karena 

kompleksitas pelaksanaan kegiatan penelitian, maka perlu juga adanya standar tertentu yang berfungsi sebagai 

acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Panca 

Marga. Dengan pertimbangan tersebut, maka Universitas melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar 

penelitian ini. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

 

Rektor 

Dekan 

Ketua program studi 

LPPM  

Dosen  

Mahasiswa 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Penelitian adalah suatu kegiatan yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan untuk 

mencari jawaban dari masalah yang diteliti dan dilakukan secara ilmiah. 

2) Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan institusi dalam jangka 

panjang 

3) Rencana Strategis (Renstra) penelitian merupakan panduan atau pijakan untuk menyelaraskan kebutuhan 

riset dengan arah pengembangan penelitian Universitas dalam jangka waktu 5 tahun 

4) Rencana Induk Penelitian (RIP) merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian institusi 

5) Roadmap penelitian tingkat Universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah penelitian Universitas 

6) Roadmap penelitian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah penelitian Fakultas yang 

merupakan warna/ciri penelitian Fakultas/Prodi 

7) Dokumentasi penelitian adalah dokumentasi hasil-hasil penelitian baik dalam bentuk hard copy maupun soft 

copy 
 
8) Peneliti adalah sumber daya manusia yang melaksanakan atau terlibat dalam kegiatan penelitian yang 

memiliki kriteria minimal kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang 
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keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sesuai dengan 

ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi. 

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

(Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

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

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

11) Pembantu lapangan adalah tenaga teknis yang membantu proses kegiatan penelitian 

12) Proposal adalah usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti untuk mendapat persetujuan dari kaprodi, 

dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM 

13) Laporan Hasil penelitian adalah hasil penelitian yang ditulis dan didokumentasikan serta telah mendapatkan 

persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

14) Luaran penelitian adalah suatu bentuk capaian hasil penelitian yang diwujudkan baik dalam bentuk bahan 

ajar, didiseminasikan dalam seminar nasional dan internasional, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam 

jurnal nasional maupun internasional serta kekayaan intelektual. 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 
 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Proses penelitian harus 

memenuhi kriteria minimal 

tentang kegiatan penelitian 

yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi, serta pelaporan 

Menetapkan standar kriteria 

minimal tentang kegiatan 

penelitian yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi, serta

pelaporan 

Mensosialisasikan standar 

kriteria minimal tentang 

kegiatan penelitian yang terdiri

atas perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi, serta

pelaporan 

 

Melakukan monitoring kegiatan

penelitian yang terdiri atas

perencanaan, pelaksanaan dan

pelaporan 

100% tersusun ketetapan 

standar kriteria minimal 

tentang kegiatan penelitian 

yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi, serta pelaporan 

100% dosen memahami 

standar kriteria minimal 

tentang kegiatan penelitian 

yang terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 
serta pelaporan 
 
75% kegiatan penelitian telah 

termonitoring yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan

Kegiatan penelitian harus 

memenuhi kaidah dan metode 

ilmiah secara sitematis sesuai 

dengan otonomi keilmuan dan 

Universitas melalui LPPM 

memastikan kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan penelitian 

75% proses penelitian telah 

memenuhi kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis sesuai 

dengan otonomi keilmuan dan 
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budaya akademik memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya 
akademik 

budaya akademik 

Kegiatan penelitian harus 

mempertimbangkan standar 

mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, masyarakat, 
dan lingkungan 

Universitas melalui LPPM 

menetapkan standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta keamanan 

peneliti, masyarakat, dan 
lingkungan 
 
LPPM memastikan peneliti 

melaksanakan penelitian 

dengan memperhatikan standar 

mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, 
dan lingkungan 

100% telah ditetapkan standar 

mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 
masyarakat, dan 
lingkungan 
 
75% peneliti telah 

melaksanakan penelitian 

dengan memperhatikan 

standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, 

serta keamanan peneliti, 
masyarakat, dan 
lingkungan 

Kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswa 

dalam rangka melaksanakan 

tugas akhir, skripsi, tesis, atau 

disertasi harus dinyatakan 

dalam besaran beban sks sesuai 

ketentuan dalam kurikulum 

masing-masing jenjang 

pendidikan untuk memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan 

dan ketentuan peraturan di 
Universitas 

Universitas menetapkan 

besaran sks pada masing- 

masing jenjang pendidikan, 

capaian pembelajaran lulusan 

dan ketentuan peraturan 

penulisan tugas akhir, skripsi, 

tesis, atau disertasi di 
Universitas 
 
 
 
 
Universitas mewajibkan 

mahasiswa melakukan 

kegiatan 

penelitian dalam rangka 

memenuhi tugas akhir, skripsi, 

tesis, atau disertasi yang 

dinyatakan dalam besaran 
beban sks sesuai ketentuan 

dalam kurikulum masing-

masing 

jenjang pendidikan untuk 

memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan dan 

ketentuan peraturan di 
Universitas 

100% telah ditetapkan 

besaran sks pada masing- 

masing jenjang pendidikan, 

capaian pembelajaran lulusan 

dan ketentuan peraturan 

penulisan tugas akhir, skripsi, 

tesis, atau disertasi di 

Universitas 

 

 

 

100% mahasiswa telah 

melaksanakan tugas akhir, 

skripsi, tesis, atau disertasi 

dengan besaran beban sks 

sesuai ketentuan dalam 

kurikulum untuk memenuhi 
capaian pembelajaran lulusan dan 

ketentuan peraturan di 

Universitas 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh dosen harus 

Universitas melalui LPPM 

mewajibkan dosen untuk 

75% dosen melibatkan 

mahasiswa dalam kegiatan 
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melibatkan mahasiswa melibatkan mahasiswa dalam 

kegiatan penelitiannya 

 

LPPM menetapkan standar 

proses penelitian yang 

melibatkan mahasiswa 

 

LPPM mensosialisasikan 

standar 

proses penelitian yang 

melibatkan mahasiswa 

penelitiannya 

 

100% telah ditetapkan standar 

proses penelitian yang 

melibatkan mahasiswa 

 

 

100% dosen telah memahami 

standar proses penelitian yang 

melibatkan mahasiswa 

 

Upaya pencegahan plagiarism 

dilakukan terhadap seluruh hasil 

kegiatan penelitian dosen dan 
mahasiswa 

Universitas menetapkan 

standar kriteria maksimal 
plagiarism 
 
Universitas menyediakan 

aplikasi untuk melakukan cek 

plagiarism yang dapat diakses 
oleh seluruh dosen 
 

Universitas mensosialisasikan 

standar kriteria maksimal 

plagiarism dan tata cara 

penggunaan aplikasi untuk 
melakukan cek 
plagiarism 

Tersusun standar kriteria 

maksimal plagiarism untuk 

kegiatan penelitian dosen dan 
mahasiswa 
Seluruh dosen dapat 

memanfaatkan aplikasi untuk 
melakukan cek 
plagiarism 
 
 

100% dosen memahami 

standar kriteria maksimal 

plagiarism dan tata cara 

penggunaan aplikasi untuk 
melakukan cek 
plagiarism 

6.  MANAJEMEN RESIKO 
 

 

Proses Resiko Penyebab 
Resiko 

Action 
(Penanggulangan) 

Proses penelitian harus 

memenuhi kriteria minimal 

tentang kegiatan penelitian 

yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi, 
serta pelaporan 

Proses penelitian 

tidak memenuhi 

kriteria minimal 

tentang kegiatan 

penelitian yang 

terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring 

dan 

evaluasi, serta 

pelaporan 

Belum tersusunnya 

ketetapan standar 

kriteria minimal 

tentang kegiatan 

penelitian yang 

terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

monitoring dan 

evaluasi, serta 

pelaporan 
 

Tidak semua dosen 

memahami standar 

kriteria minimal 

tentang kegiatan 

Menetapkan standar 

kriteria minimal tentang 

kegiatan penelitian yang 

terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi, 

serta pelaporan 
 
 
 

Mensosialisasikan 

standar kriteria minimal 

tentang kegiatan 

penelitian yang terdiri 

atas perencanaan, 
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penelitian yang 

terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

monitoring dan 

evaluasi, serta 

pelaporan 

Kegiatan penelitian 

belum 

termonitoring yang 

meliputi 

perencanaan, 

pelaksanaan dan 

pelaporan 

pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi, 

serta pelaporan 
 
 

Kegiatan penelitian harus 

memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah secara 

sitematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan 

budaya akademik 

Kegiatan penelitian 

belum memenuhi 

kaidah dan metode 

ilmiah secara 

sitematis sesuai 

dengan otonomi 

keilmuan dan 

budaya akademik 

Proses penelitian 

belum memenuhi 

kaidah dan metode 

ilmiah secara 

sistematis sesuai 

dengan otonomi 

keilmuan dan 

budaya akademik 

Universitas melalui 

LPPM memastikan 

kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan dan 

pelaporan penelitian 

memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah secara 

sistematis sesuai 

dengan otonomi 

keilmuan dan budaya 

akademik 

Kegiatan penelitian harus 

mempertimbangkan 

standar mutu, 

keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan lingkungan 

Mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan tidak 

terjamin 

Belum ditetapkan 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 
 

Belum 

tersosialisasikannya 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 
 
 

Peneliti belum 

Universitas melalui 

LPPM menetapkan 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

LPPM mensosialisasikan 

dan Universitas 

mewajibkan dosen 

mengikuti sosialisasi 

tentang standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

LPPM memastikan 
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memperhatikan 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

peneliti melaksanakan 

penelitian dengan 

memperhatikan standar 

mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

Kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswa 

dalam rangka 

melaksanakan tugas akhir, 

skripsi, tesis, 

atau disertasi harus 

dinyatakan dalam besaran 

beban sks sesuai 

ketentuan 

dalam kurikulum masing- 

masing jenjang 

pendidikan 

untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan dan 

ketentuan peraturan di 

Universitas 

Kualitas tugas akhir, 

skripsi, tesis, atau 

disertasi belum 

sesuai capaian 

pembelajaran 

lulusan dan 

ketentuan 

peraturan di 

Universitas 

Kurangnya 

intensitas dan 

kualitas 

pembimbingan 

tugas akhir, skripsi, 

tesis, atau disertasi 

dalam memenuhi 

capaian 

pembelajaran 

lulusan dan 

ketentuan 

peraturan di 

Universitas 

Kurangnya motivasi 

mahasiswa dalam 

menyelesaikan 

tugas akhir/skripsi, 

Universitas Kanjuruhan 

Malang menetapkan 

standar minimal 

intensitas dan kualitas 

pembimbingan tugas 

akhir, skripsi, tesis, atau 

disertasi 
 

Universitas melakukan 

monitoring dan evaluasi 

serta tindak lanjut 

kegiatan proses 

pembimbingan 

Kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh dosen 

harus 

melibatkan mahasiswa 

Belum 

terfasilitasinya 

penelitian mahasiswa 

yang 

mendukung 

pengembangan 

bidang ilmu yang 

selaras dengan 

roadmap Prodi. 

mahasiswa dalam 

kegiatan 

penelitiannya 

Belum ditetapkan 

standar proses 

penelitian yang 

melibatkan 

mahasiswa 

Dosen belum 

memahami standar 

proses penelitian 

yang melibatkan 

mahasiswa 

mahasiswa dalam 
kegiatan penelitiannya  

LPPM menetapkan 

standar proses 

penelitian yang 

melibatkan mahasiswa 

LPPM mensosialisasikan 

standar proses 

penelitian yang 

melibatkan mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

Upaya pencegahan 

 

 

 

 

 

 

Tingginya plagiarism 

Belum tersusunnya 

standar kriteria 

maksimal 

plagiarism untuk 

kegiatan penelitian 

dosen dan 

mahasiswa 

Universitas menetapkan 

standar kriteria 

maksimal plagiarism 

Universitas 

menyediakan aplikasi 

untuk melakukan cek 

plagiarism yang dapat 
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plagiarism dilakukan 

terhadap seluruh hasil 

kegiatan penelitian dosen 

dan mahasiswa 

kegiatan penelitian 

dosen dan 

mahasiswa 

Belum semua 

dosen dapat 

memanfaatkan 

aplikasi untuk 

melakukan cek 

plagiarism 

Belum semua 

dosen memahami 

standar kriteria 

maksimal 

plagiarism dan tata 

cara penggunaan 

aplikasi untuk 

melakukan cek 

plagiarism 

diakses oleh seluruh 

dosen 
 
 
 

 
 

Universitas 

mensosialisasikan 

standar kriteria 

maksimal plagiarism dan 

tata cara penggunaan 

aplikasi untuk 

melakukan cek 

plagiarism 
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7. DOKUMEN TERKAIT 

 

a) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

b) Renstra Penelitian Universitas 

c) Roadmap penelitian tingkat Universitas 

d) Roadmap penelitian tingkat Fakultas/Prodi 

e) Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian 

 

8. REFERENSI 

UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 

Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

Kemenristekdikti. 2016. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta: Ditjen 

PenjaminanMutu Belmawa Ristekdikti 

Peraturan AN-PT No. 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 

Peraturan BAN-PT No. 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 

Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi 

Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

Permenristekdikti No. 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau 

Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 
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STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 
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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 

Sarana dan prasarana penelitian merupakan salah satu elemen pendukung untuk mencapai hasil 

penelitian yang berkualitas. Berkaitan dengan hal itu, Universitas Kanjuruhan Malang wajib 

menyediakan sarana dan prasarana penelitian secara memadai. Pengadaan dan penyediaan sarana 

dan prasarana penelitian diatur dalam standar sarana dan prasarana penelitian. Sarana dan prasarana 

penelitian di Universitas Kanjuruhan Malang merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk 

mendukung pelaksanaan penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi dan pengembangan 

IPTEKS, juga dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan 
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prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil 

penelitian yang tertuang pada Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

 

Rektor  

Dekan 

Kaprodi 

LPPM 

Dosen  

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

a. Sarana penelitian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai 

maksud dan tujuan penelitian. 

b. Prasarana penelitian adalah perangkat penunjang suatu proses atau usaha agar tujuan penelitian 

tercapai. 

c. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang 

diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil 

penelitian. 

d. Tenaga pendukung merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan penelitian. 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 
ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

 

Universitas menetapkan kriteria 

minimal standar sarana dan 

prasarana penelitian untuk 

menunjang kebutuhan isi dan 

proses penelitian dalam rangka 

memenuhi hasil penelitian 

 

 

 

 

 

 

LPPM menetapkan kriteria 

minimal sarana dan prasarana 

penelitian untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses 

penelitian dalam rangka 
memenuhi hasil penelitian 

100% tersusunnya dokumen 

kriteria minimal sarana dan 

prasarana penelitian untuk 

menunjang kebutuhan isi dan 

proses penelitian dalam rangka 
memenuhi hasil penelitian 
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Universitas menyediakan sarana 

dan prasarana penelitian yang 

digunakan untuk: 

a. Memfasilitasi penelitian 

terkait dengan bidang ilmu 

program studi dan rintisan 

pengembangan laboratorium 

berteknologi tinggi 

b. Proses pembelajaran dan 

c. Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitas memastikan 

ketersediaan sarana dan 

prasarana penelitian yang 

digunakan untuk memfasilitasi 

terkait dengan 

a. 

Penerapan bidang ilmu 

program studi dan rintisan 

pengembangan 

laboratorium berteknologi 

tinggi (IPTEKS) 

b. 

Proses pembelajaran dan 

c. 

Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 

 

Universitas melakukan 

monitoring dan evaluasi 

terhadap sarana dan prasarana 

penelitian yang telah tersedia 

untuk memastikan kesesuaian 

dengan perkembangan 

kebutuhan pelaksanaan 
penelitian 

100% tersedianya sarana dan 

prasarana penelitian yang 

dapat digunakan untuk 

memfasilitiasi terkait dengan 

a. Penerapan bidang ilmu 

program studi dan 

pengembangan IPTEKS, 

b. Proses pembelajaran dan 

c. Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 

 

100% terlaksana monitoring 

dan evaluasi terhadap sarana 

dan prasarana penelitian yang 

telah tersedia untuk 

memastikan kesesuaian 

dengan perkembangan 

kebutuhan pelaksanaan 

penelitian 

Sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam kegiatan 

penelitian harus memenuhi 

standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan peneliti, 

masyarakat, dan lingkungan 

Universitas menetapkan 

standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan peneliti, 
masyarakat, dan lingkungan 

 

Universitas memastikan bahwa 

sarana dan prasarana yang 

tersedia memenuhi standar 

mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, masyarakat, 

dan lingkungan 

 

100% telah ditetapkan standar 

mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, 
masyarakat, dan lingkungan 

 

100% sarana dan prasarana 

yang tersedia memenuhi 

standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan peneliti, 
masyarakat, dan lingkungan. 

 
 
 
 

6. MANAJEMEN RESIKO 
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Proses Resiko Penyebab Resiko Action 

(Penanggulangan) 

Kriteria minimal standar 

sarana dan prasarana 

penelitian di Universitas 

untuk menunjang kebutuhan 

isi dan proses penelitian 

dalam rangka memenuhi 

hasil penelitian 

Sarana dan prasarana 

penelitian belum 

memadai 

 

Proses penelitian 

tidak dapat berjalan 

dengan baik sehingga 

hasil penelitian tidak 

tercapai 

Belum 

ditetapkannya 

kriteria minimal 

sarana dan prasarana 

penelitian untuk 

menunjang 

kebutuhan isi dan 

proses penelitian 

dalam rangka 

memenuhi hasil 

penelitian 

Universitas menetapkan 

kriteria minimal sarana 

dan prasarana penelitian 

untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses 

penelitian dalam rangka 

memenuhi hasil 

penelitian 

 

Universitas menyediakan 

sarana dan prasarana 

penelitian untuk 

menunjang kebutuhan isi 

dan proses penelitian 

dalam rangka memenuhi 

hasil penelitian 
 

Universitas menyediakan 

sarana dan prasarana 

penelitian yang digunakan 

untuk: 

a. Memfasilitasi penelitian 

terkait dengan bidang 

ilmu program studi dan 

pengembangan IPTEKS 

b. Proses pembelajaran dan 

c. Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

Proses penelitian 

terkait dengan 

bidang ilmu program 

studi tidak dapat 

berjalan dengan baik 

 

Proses 

pengembangan 

IPTEKS tidak dapat 

berjalan dengan baik 

 

Proses pembelajaran 

tidak berjalan dengan 

baik 

 

Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

tidak berjalan dengan 

baik 

Tidak tersedianya 

sarana dan prasarana 

penelitian yang 

dapat digunakan 

untuk memfasilitasi 

terkait dengan 

a. Bidang ilmu 

program studi dan 

pengembangan 

IPTEKS 

b. Proses 

pembelajaran dan 

c. Kegiatan 

pengabdian 

kepada masyarakat 

 

Belum terlaksananya 

monitoring dan 

evaluasi yang 

melibatkan fakultas 

dan prodi yang 

bekerjasama dengan 

LPPM. 

Universitas memastikan 

tersedianya sarana dan 

prasarana penelitian yang 

dapat digunakan untuk 

memfasiliasi terkait 

dengan 

a. penelitian bidang ilmu 

program studi dan 

pengembangan 

IPTEKS, 

b. Proses pembelajaran 

dan 

c. Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

 

Universitas melakukan 

monitoring dan evaluasi 

terhadap sarana dan 

prasarana penelitian yang 

telah tersedia untuk 

memastikan kesesuaian 

dengan perkembangan 

kebutuhan pelaksanaan 

penelitian 
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Sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam kegiatan 

penelitian harus memenuhi 

standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan 

peneliti, masyarakat, dan 

lingkungan 

Universitas tidak 

dapat menjamin 

kesemalatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

Belum tersusunnya 

dokumen standar 

mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

 

Sarana dan 

prasarana yang 

digunakan dalam 

kegiatan penelitian 

belum memenuhi 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan. 

Universitas menetapkan 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

 

 

Universitas memastikan 

bahwa sarana dan 

prasarana yang tersedia 

memenuhi standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

2) Renstra Penelitian Universitas 

3) Roadmap penelitian tingkat Universitas 

4) Roadmap penelitian tingkat Fakultas/Prodi 

5) Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian 

 

8. REFERENSI 

 

UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 

Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

Kemenristekdikti. 2016. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta: Ditjen Penjaminan Mutu 
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Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi 

Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

Permenristekdikti No. 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau 

Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

1 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT 

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-Pengmas. 

SPMI.01.001 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 1 dari 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            STANDAR  

  HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT 

                            UNIVERSITAS PANCA MARGA 

                          PROBOLINGGO 

 

 

 

 



 

2 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT 

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-Pengmas. 

SPMI.01.001 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 2 dari 10 

 

 

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 

 

Sebagai salah satu fokus dari misi Universitas Panca Marga Probolinggo, maka kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, 

hingga pelaporan harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, ditingkatkan, serta 

didokumentasikan dengan baik. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan pengabdian, maka diperlukan standar 

tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan pengabdian di 

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

Marga Probolinggo melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar pengabdian ini. Dalam hal pelaporan 

hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus memenuhi kriteria minimal yang 
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ditetapkan dalam Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua Program Studi  

LPPM 

Dosen 

Mahasiswa 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan 

pembudayaan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2) Roadmap pengabdian tingkat Universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian 

Universitas 

3) Roadmap pengabdian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah pengabdian Fakultas yang 

merupakan warna/ciri pengabdian Fakultas/Prodi 

4) Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk 

5) hard copy maupun soft copy 

6) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma 

PerguruanTinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

7) Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar belakang 

keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian secara bersama 

8) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan 

pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan 

Perguruan Tinggi. 

9) Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdi untuk mendapat persetujuan dari 

kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

10) Laporan Hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan didokumentasikan 

serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

11) Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan 

baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan IPTEK, 

bahan ajar, modul, serta artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional, 

didiseminasikan dalam seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di media 

massa, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru 

mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta 
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menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Universitas.Program Studi: unit pengelola kegiatan 

pembelajaran yang dipimpin oleh ketua program studi dan berada dibawah koordinasi fakultas. 

 

 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan IPTEK guna memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa harus memenuhi kriteria 

minimal yang ditetapkan  dalam  Standar 

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan 

sesuai dengan 

SN DIKTI 

LPPM meningkatkan pemahaman 

Standar Hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat dengan melakukan 

sosialisasi kepada seluruh dosen di 

lingkungan Universitas 

100% hasil pengabdian kepada 

masyarakat dalam menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan 

IPTEK guna memajukan 

kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa 

memenuhi kriteria 

minimal yang ditetapkan 

Hasil pengabdian kepada masyarakat baik 

yang didanai oleh kampus atau lembaga lain 

maupun yang didanai secara mandiri 

dilaporkan dalam bentuk laporan yang 

tersusun secara sistematis serta sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan 

memiliki hasil berupa antara lain: 

a. Penyelesaian masalah yang dihadapi 

masyarakat dengan memanfaatkan 

keahlian sivitas akademika yang 

relevan; 

b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 

c. Bahan pengembangan IPTEK; 

d. Bahan ajar atau modul pelatihan 

untuk pengayaan sumber belajar 

e. Publikasi di jurnal, publikasi di media 

massa, pemakalah di forum ilmiah, 

Hak Kekayaan Intelektual, produk 

terstandarisasi, produk tersertifikasi, 

mitra berbadan hukum, buku, 

wirausaha baru mandiri, dan luaran lain 

berupa prototype, model, desain 

purwarupa 

f. Menghasilkan generating revenue bagi 

pengembangan Universitas 

LPPM menyusun mekanisme 

pelaporan serta panduan penyusunan 

laporan hasil pengabdian kepada 

masyarakat dengan merujuk pada 

ketentuan yang berlaku. 

 
LPPM melakukan sosialisasi terkait 

mekanisme pelaporan serta bentuk 

laporan hasil pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 
Melakukan seleksi dan review terhadap 

proposal pengabdian kepada 

masyarakat dosen dengan memastikan 

hasil luaran kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dosen berupa 

penyelesaian masalah yang dihadapi 

masyarakat dengan memanfaatkan 

keahlian bidang ilmu yang relevan, 

pemanfaatan teknologi tepat guna, 

bahan pengembangan IPTEK, serta 

bahan ajar atau modul pelatihan untuk 

pengayaan sumber belajar, Publikasi 

di jurnal, publikasi di media massa, 

pemakalah di forum ilmiah, Hak 

Kekayaan Intelektual, produk 

100% mekanisme pelaporan serta 

panduan penyusunan laporan hasil 

pengabdian kepada masyarakat sudah 

tersusun. 

 

 
100% hasil pengabdian kepada 

masyarakat dilaporkan dalam bentuk 

laporan yang tersusun secara sistematis 

serta sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

 

 
100% hasil luaran kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

dosen berupa salah satu atau lebih 

dari hal- hal berikut: 

a. solusi penyelesaian 

masalah 

b. pemanfaatan teknologi tepat 

guna 

c. produk hasil pengembangan 

IPTEK, dan 

d. bahan ajar atau modul 

pelatihan. 

e. Publikasi di jurnal, publikasi di 

media massa, pemakalah di forum 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

terstandarisasi, produk tersertifikasi, 

mitra berbadan hukum, buku, 

wirausaha baru mandiri, dan luaran lain 

berupa prototype, model, desain 

purwarupa, serta menghasilkan 

generating revenue bagi 

pengembangan Universitas 

ilmiah, Hak Kekayaan 

Intelektual, produk 

terstandarisasi, produk 

tersertifikasi, mitra berbadan 

hukum, buku, wirausaha baru 

mandiri, dan luaran lain berupa 

prototype, model, desain 

purwarupa 

f. Menghasilkan generating revenue 

bagi pengembangan Universitas 

Hasil pengabdian kepada masyarakat 

dipublikasikan ke jurnal ilmiah nasional 

(baik terakreditasi maupun tidak 

terakreditasi) dan/atau jurnal ilmiah 

internasional serta bebas plagiasi 

Mewajibkan seluruh dosen pengabdi 

untuk mempublikasi hasil pengabdian 

kepada masyarakat nya yang bebas 

plagiasi ke jurnal ilmiah nasional (baik 

terakreditasi maupun tidak 

terakreditasi) dan/atau 

jurnal ilmiah internasional 

100% dosen pengabdi 

mempublikasikan hasil pengabdiannya 

yang bebas plagiasi ke jurnal ilmiah 

nasional (baik terakreditasi maupun 

tidak terakreditasi) dan/atau jurnal 

ilmiah 

Internasional 

Mahasiswa melakukan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan melalui 

program KKN yang memiliki hasil 

berupa antara lain: 

a. Penyelesaian masalah yang dihadapi 

masyarakat dengan memanfaatkan 

bidang ilmu yang relevan; 

b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 

c. Bahan pengembangan IPTEK; 

d. Bahan ajar atau modul pelatihan 

untuk pengayaan sumber belajar 

e. Publikasi di jurnal, publikasi di media 

massa, pemakalah di forum ilmiah, 

Hak Kekayaan Intelektual, produk 

terstandarisasi, produk tersertifikasi, 

mitra berbadan hukum, buku, 

wirausaha baru mandiri, dan luaran lain 

berupa prototype, model, desain 

purwarupa 

f. Menghasilkan generating 

revenue bagi pengembangan Universitas 

Mewajibkan mahasiswa mengikuti 

program KKN dan melakukan 

sosialisasi serta kegiatan pembekalan 

sebelum pelaksanaan program KKN 

dengan beberapa model KKN yang 

sesuai dengan aturan di Universitas. 

100% mahasiswa mengikuti 

program KKN yang menghasilkan 

salah satu atau lebih dari hal-hal 

berikut: 

a. solusi pemecahan masalah 

b. pemanfaatan teknologi tepat 

guna 

c. produk hasil pengembangan 

IPTEK, dan 

d. bahan ajar atau modul 

pelatihan. 

e. Publikasi di jurnal, publikasi di 

media massa, pemakalah di forum 

ilmiah, Hak Kekayaan 

Intelektual, produk 

terstandarisasi, produk 

tersertifikasi, mitra berbadan 

hukum, buku, wirausaha baru 

mandiri, dan luaran lain berupa 

prototype, model, desain 

purwarupa 

f. Menghasilkan generating revenue 

bagi pengembangan Universitas 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko 
Penyebab 

Resiko 

Action 

(Penanggulangan) 

Hasil pengabdian kepada 

masyarakat dalam 

menerapkan, mengamalkan, 

dan membudayakan IPTEK guna 

memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa harus 

memenuhi kriteria minimal 

yang ditetapkan dalam Standar 

Hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat dan sesuai dengan 

SN DIKTI 

Hasil pengabdian kepada 

masyarakat tidak memenuhi 

kriteria minimal yang ditetapkan 

Pengabdi tidak 

mengetahui 

kriteria minimal 

terkait hasil 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

telah ditetapkan. 

 
Pengabdi tidak 
memahami kriteria 
minimal terkait hasil 
pengabdian kepada 
masyarakat yang 
telah ditetapkan. 

LPPM melakukan sosialisasi terkait 

kriteria minimal hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

yang telah ditetapkan kepada 

seluruh dosen di lingkungan 

Universitas. 

 

LPPM melakukan pelatihan terkait 

pemenuhan kriteria minimal hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

untuk memastikan kesesuaian hasil 

pengabdian yang dilaksanakan oleh 

dosen di lingkungan Universitas 

dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

Hasil pengabdian kepada 

masyarakat baik yang 

didanai oleh kampus atau 

lembaga lain maupun yang 

didanai secara mandiri 

dilaporkan dalam bentuk 

laporan yang tersusun 

secara sistematis serta 

sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan memiliki hasil 

berupa: 

a. Penyelesaian masalah 

yang dihadapi 

masyarakat dengan 

memanfaatkan keahlian 

sivitas akademika yang 

relevan; 

b. Pemanfaatan teknologi 

tepat guna; 

c. Bahan pengembangan 

IPTEK; 

d. Bahan ajar atau modul 

pelatihan untuk 

pengayaan sumber 

Hasil pengabdian kepada 

masyarakat tidak dilaporkan 

tepat waktu serta tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

(pengabdi harus 

mengembalikan dana kepada 

pihak pemberi dana hibah; 

pengabdi harus membayar 

denda keterlambatan 

pengunggahan laporan akhir, 

catatan harian, laporan 

anggaran, dan luaran kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat). 

 
Hasil luaran kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dosen tidak 

berupa salah satu atau lebih 

dari 

a. hal-hal berikut: solusi 

penyelesaian masalah 

b. pemanfaatan teknologi 

tepat guna 

c. produk hasil 

pengembangan IPTEK, dan 

Mekanisme 

pelaporan serta 

panduan 

penyusunan 

laporan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat belum 

tersusun atau tidak 

sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku. 

 

 
Pengabdi tidak 

mengetahui 

mekanisme pelaporan 

serta panduan 

penyusunan laporan 

hasil pengabdian 

kepada masyarakat. 

 
Pengabdi tidak 

mematuhi timeline 

yang sudah 

LPPM memastikan tersedianya 

mekanisme pelaporan serta panduan 

penyusunan laporan hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

 
LPPM memastikan kesesuaian 

antara mekanisme pelaporan serta 

panduan penyusunan laporan hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 
LPPM melakukan sosialisasi 

kepada seluruh dosen di 

lingkungan Universitas Panca 

Marga Probolinggo terkait 

mekanisme pelaporan serta 

panduan penyusunan laporan 

hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

 LPPM terus melakukan update dan 

koordinasi dengan pengabdi 

mengenai perkembangan dan 

timeline pelaporan hasil pengabdian 

terkait batas waktu pengunggahan 
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belajar 

e. Publikasi di jurnal, 

publikasi di media 

massa, pemakalah 

diforum ilmiah, Hak 

Kekayaan Intelektual, 

produk terstandarisasi, 

produk tersertifikasi, 

mitra berbadan hukum, 

buku, wirausaha baru 

mandiri, dan luaran lain 

berupa prototype, model, 

desain purwarupa 

f. Menghasilkan generating 
revenue bagi pengembangan 
Universitas 

d. bahan ajar atau modul 

pelatihan. 

e. Publikasi di jurnal, publikasi 

di media massa, pemakalah 

di forum ilmiah, Hak 

Kekayaan Intelektual, 

produk terstandarisasi, 

produk tersertifikasi, mitra 

berbadan hukum, buku, 

wirausaha baru mandiri, 

dan luaran lain berupa 

prototype, model, desain 

purwarupa 

f. Menghasilkan generating 

revenue bagi 

pengembangan 

Universitas 

disepakati dalam 

kontrak pelaksanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

 
Pengabdi tidak 

mengetahui 

ketentuan terkait 

hasil luaran 

kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

telah ditetapkan. 

laporan akhir, catatan harian, 

laporan anggaran, dan luaran 

kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat (1 bulan sebelum 

deadline, 2 minggu sebelum 

deadline, 1 minggu sebelum 

deadline). 

 
LPPM melakukan sosialisasi 
kepada seluruh dosen di lingkungan 
Universitas Panca Marga 
Probolinggo terkait ketentuan 
mengenai hasil luaran kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang 
telah ditetapkan. 

Hasil pengabdian kepada 

masyarakat dipublikasikan ke 

jurnal ilmiah nasional (baik 

terakreditasi maupun tidak 

terakreditasi) dan/atau jurnal 

ilmiah internasional serta 

bebas plagiasi 

Dosen pengabdi tidak 

mempublikasikan hasil 

pengabdiannya ke jurnal ilmiah 

nasional (baik terakreditasi 

maupun tidak terakreditasi) 

dan/atau jurnal 

ilmiah internasional 

Dosen pengabdi tidak 

mengetahui 

ketentuan terkait 

publikasi hasil 

pengabdian. 

 

 
Artikel ilmiah hasil 

pengabdian tidak 

memenuhi syarat 

untuk 

LPPM melakukan sosialisasi 

dan mewajibkan seluruh dosen 

di lingkungan Universitas 

untuk mengikuti sosialisasi. 

 
Melakukan pelatihan penulisan 

artikel ilmiah hasil pengabdian 

kepada masyarakat. 

Mahasiswa melakukan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

dilaksanakan melalui 

program KKN yang memiliki 

hasil berupa: 

a. Penyelesaian masalah 

yang dihadapi 

masyarakat dengan 

memanfaatkan bidang 

ilmu yang relevan; 

b. Pemanfaatan teknologi 

tepat guna; 

c. Bahan pengembangan 

IPTEK; 

d. Bahan ajar atau modul 

pelatihan untuk 

pengayaan sumber 

Program KKN tidak berjalan 

dengan baik dan tidak 

memberikan hasil atau manfaat 

seperti yang disyaratkan. 

Tidak seluruh 

mahasiswa 

mengikuti program 

KKN. 

 
Program KKN tidak 

dirancang dan 

dipersiapkan dengan 

baik. 

 
Program KKN tidak 

dilaksanakan di 

tempat yang sesuai. 

 
Pelaksanaan 

program KKN tidak 

termonitoring 

dengan baik 

Universitas mewajibkan seluruh 

mahasiswa untuk mengikuti 

program KKN. 

 
LPPM membentuk panitia 

yang bertanggungjawab dalam 

merancang dan mempersiapkan 

program KKN. 

 
LPPM melakukan observasi 

dan studi kelayakan tempat 

pelaksanaan KKN sebelum 

program dimulai. 

 
LPPM membentuk tim monev yang 

bertugas melakukan monitoring 

selama program berlangsung serta 

evaluasi setelah program selesai 
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belajar 

e. Publikasi di jurnal, 

publikasi di media 

massa, pemakalah di 

forum ilmiah, Hak 

Kekayaan Intelektual, 

produk terstandarisasi, 

produk tersertifikasi, 

mitra berbadan hukum, 

buku, wirausaha baru 

mandiri, dan luaran lain 

berupa prototype, 

model, desain 

purwarupa 

f. Menghasilkan generating 

revenue bagi 

pengembangan 

Universitas 

dilaksanakan. 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

2) Renstra pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

3) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

4) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas/Prodi 

 

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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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 

 

Sebagai salah satu fokus dari misi Universitas Panca Marga Probolinggo, maka kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, 

hingga pelaporan harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, ditingkatkan, serta 

didokumentasikan dengan baik. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan pengabdian, maka diperlukan standar 

tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan pengabdian di 

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

Marga Probolinggo melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar pengabdian ini. Dalam hal isi 

pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan 
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dalam Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua Program Studi  

LPPM 

Dosen 

Mahasiswa 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan 

pembudayaan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2) Roadmap pengabdian tingkat Universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian 

Universitas 

3) Roadmap pengabdian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah pengabdian Fakultas 

yang merupakan warna/ciri pengabdian Fakultas/Prodi 

4) Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk 

5) hard copy maupun soft copy 

6) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

7) Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar belakang 

keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian secara 

bersama 

8) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam 

pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan 

peraturan Perguruan Tinggi. 

9) Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdi untuk mendapat persetujuan dari 

kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

10) Laporan Hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan 

didokumentasikan serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

11) Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan 

baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan IPTEK, 

bahan ajar, modul, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional dan 

diseminasikan dalam seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di media 

massa, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru 

mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta 

menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Universitas 
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5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian 

kepada masyarakat harus memenuhi kriteria 

minimal yang telah ditetapkan dengan 

mengacu pada Standar Hasil Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

Menetapkan kriteria minimal terkait 

kedalaman dan keluasan materi 

pengabdian kepada masyarakat 

 
Melakukan sosialisasi kriteria minimal 

terkait kedalaman dan keluasan materi 

pengabdian kepada masyarakat yang 

telah 

ditetapkan. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

oleh dosen 100% memenuhi kriteria 

minimal yang telah ditetapkan dalam 

Standar Hasil Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Dosen melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat yang bersumber dari hasil 

penelitian atau pengembangan IPTEK yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

berupa: 

a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan 

secara langsung dan dibutuhkan oleh 

masyarakat pengguna; 

b. Pengembangan IPTEK dalam rangka 

memberdayakan masyarakat; 

c. Teknologi tepat guna (TTG) yang dapat 

dimanfaatkan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat; 

d. Model pemecahan masalah, rekayasa 

sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan 

yang dapat diterapkan secara langsung 

oleh masyarakat, dunia usaha, industri, 

dan/atau Pemerintah; atau 

e. Kekayaan intelektual (KI) yang 

dapat diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, dan/atau 

industri. 

Melakukan seleksi dan review 

terhadap proposal pengabdian kepada 

masyarakat dosen dengan memastikan 

bahwa kegiatan PKM dosen bersumber 

dari hasil penelitian atau 

pengembangan IPTEK yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat berupa: 

a. Hasil penelitian yang dapat 

diterapkan secara langsung dan 

dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna; 

b. Pengembangan IPTEK dalam rangka 

memberdayakan masyarakat; 

c. Teknologi tepat guna (TTG) yang 

dapat dimanfaatkan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat; 

d. Model pemecahan masalah, rekayasa 

sosial, dan/atau rekomendasi 

kebijakan yang dapat diterapkan 

secara langsung oleh masyarakat, 

dunia usaha, industri, dan/atau 

Pemerintah; atau 

e. Kekayaan intelektual (KI) yang 

dapat diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, 

dan/atau industri. 

Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dosen 100% bersumber 

dari hasil penelitian atau 

pengembangan IPTEK yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat berupa: 

a. Hasil penelitian yang dapat 

diterapkan secara langsung dan 

dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna; 

b. Pengembangan IPTEK dalam 

rangka memberdayakan 

masyarakat; 

c. Teknologi tepat guna (TTG) yang 

dapat dimanfaatkan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat; 

d. Model pemecahan masalah, 

rekayasa sosial, dan/atau 

rekomendasi kebijakan yang 

dapat diterapkan secara langsung 

oleh masyarakat, dunia usaha, 

industri, dan/atau Pemerintah; 

atau 

e. Kekayaan intelektual (KI) yang 

dapat diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, 

dan/atau industri. 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Mahasiswa melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilaksanakan 

melalui program KKN bersumber dari 

hasil penelitian atau pengembangan 

IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat berupa: 

a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan 

secara langsung 

dan dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna; 

b. Pengembangan IPTEK dalam rangka 

memberdayakan masyarakat; 

c. Teknologi tepat guna (TTG) yang dapat 

dimanfaatkan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat; 

d. Model pemecahan masalah, rekayasa 

sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan 

yang dapat diterapkan secara langsung 

oleh masyarakat, dunia usaha, industri, 

dan/atau Pemerintah; atau 

Kekayaan intelektual (KI) yang dapat 
diterapkan langsung oleh masyarakat, 
dunia usaha, dan/atau industri. 

Mewajibkan mahasiswa mengikuti 

program KKN sebagai bentuk 

pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat oleh mahasiswa yang 

didampingi dosen pendamping 

lapangan (DPL) dan memastikan 

bahwa kegiatan KKN bersumber dari 

hasil penelitian atau pengembangan 

IPTEK yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

berupa: 

a. Hasil penelitian yang dapat 

diterapkan secara langsung dan 

dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna; 

b. Pengembangan IPTEK dalam rangka 

memberdayakan masyarakat; 

c. Teknologi tepat guna (TTG) yang 

dapat dimanfaatkan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat; 

d. Model pemecahan masalah, rekayasa 

sosial, dan/atau rekomendasi 

kebijakan yang dapat diterapkan 

secara langsung oleh masyarakat, 

dunia usaha, industri, dan/atau 

Pemerintah; atau 

Kekayaan intelektual (KI) yang dapat 
diterapkan langsung oleh masyarakat, 
dunia usaha, dan/atau industri. 

Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dosen 100% bersumber 

dari hasil penelitian atau 

pengembangan IPTEK yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat berupa: 

a. Hasil penelitian yang dapat 

diterapkan secara langsung dan 

dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna; 

Pengembangan IPTEK dalam rangka 

memberdayakan masyarakat; 

c. Teknologi tepat guna (TTG) yang 

dapat dimanfaatkan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat; 

d. Model pemecahan masalah, 

rekayasa sosial, dan/atau 

rekomendasi kebijakan yang 

dapat diterapkan secara langsung 

oleh masyarakat, dunia usaha, 

industri, dan/atau Pemerintah; 

atau 

b. Kekayaan intelektual (KI) yang 
dapat diterapkan langsung oleh 
masyarakat, dunia usaha, dan/atau 
industri. 



 

6 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT 

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-Pengmas. 

SPMI.01.002 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 6 dari 10 

 

6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Kedalaman dan keluasan 

materi pengabdian kepada 

masyarakat harus memenuhi 

kriteria minimal yang telah 

ditetapkan dengan mengacu 

pada Standar Hasil 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Isi dan hasil kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat tidak 

memiliki kualitas yang 

baik 

Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat oleh dosen tidak 

memenuhi kriteria minimal 

yang telah ditetapkan dalam 

Standar Hasil Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

Universitas melalui LPPM 

memastikan peningkatan kualitas 

isi dan hasil kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

dengan melakukan pelatihan 

secara berkala 

Dosen melaksanakan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

bersumber dari 

hasilpenelitian atau 

pengembangan IPTEK yang 

sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat berupa: 

a. Hasil penelitian yang 

dapat diterapkan secara 

langsung dan 

dibutuhkan oleh 

masyarakat pengguna; 

b. Pengembangan IPTEK 

dalam rangka 

memberdayakan 

masyarakat; 

c. Teknologi tepat guna 

(TTG) yang dapat 

dimanfaatkan dalam 

rangka meningkatkan 

taraf hidup dan 

kesejahteraan 

masyarakat; 

d. Model pemecahan 

masalah, rekayasa sosial, 

dan/atau rekomendasi 

kebijakan yang dapat 

diterapkan secara 

Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

tidak 

memiliki kualitas hasil 
yang baik serta kurang 
memberikan manfaat bagi 
masyarakat atau 
kelompok sasaran 

Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dosen 

tidak bersumber dari hasil 

penelitian atau pengembangan 

IPTEK yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat berupa: 

a. Hasil penelitian yang 

dapat diterapkan secara 

langsung dan dibutuhkan 

oleh masyarakat pengguna; 

b. Pengembangan IPTEK 

dalam rangka 

memberdayaka n 

masyarakat; 

c. Teknologi tepat guna 

(TTG) yang dapat 

dimanfaatkan dalam 

rangka meningkatkan 

taraf hidup dan 

kesejahteraan 

masyarakat; 

d. Model 

pemecahan masalah, 

rekayasa sosial, dan/atau 

rekomendasi kebijakan yang 

dapat diterapkan secara 

langsung oleh masyarakat, 

dunia usaha, industri, 

dan/atau Pemerintah; atau 

Universitas melalui LPPM 

memastikan proses seleksi 

proposal 

oleh tim reviewer benar- benar 
memperhatikan sumber kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
dari hasil penelitian atau 
pengembangan IPTEK yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat 
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langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, 

industri, dan/atau 

Pemerintah; atau 

Kekayaan intelektual (KI) yang 
dapat diterapkan langsung 
oleh masyarakat, dunia usaha, 
dan/atau industri 

e. Kekayaan 

intelektual (KI) yang 

dapat diterapkan langsung 

oleh masyarakat, dunia 

usaha, dan/atau 

industri. 

Mahasiswa melaksanakan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

dilaksanakan dalam bentuk 

KKN dan bersumber dari 

hasil penelitian atau 

pengembangan IPTEK yang 

sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat berupa: 

a. Hasil penelitian yang 

dapat diterapkan secara 

langsung dan 

dibutuhkan oleh 

masyarakat pengguna; 

b. Pengembangan IPTEK 

dalam rangka 

memberdayakan 

masyarakat; 

c. Teknologi tepat guna 

(TTG) yang dapat 

dimanfaatkan dalam 

rangka meningkatkan 

taraf hidup dan 

kesejahteraan 

masyarakat; 

d. Model pemecahan 

masalah, rekayasa sosial, 

dan/atau rekomendasi 

kebijakan yang dapat 

diterapkan secara 

langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, 

industri, dan/atau 

Pemerintah; atau 

e. Kekayaan intelektual (KI) 

yang dapat diterapkan 

langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, 

Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat oleh 

mahasiswa tidak 

memiliki kualitas hasil 

yang baik serta kurang 

memberikan manfaat 

bagi masyarakat atau 

kelompok sasaran 

Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat oleh mahasiswa 

dalam bentuk KKN tidak 

bersumber dari hasil 

penelitian atau 

pengembangan IPTEK yang 

sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat berupa: 

a. Hasil penelitian yang 

dapat diterapkan secara 

langsung dan dibutuhkan 

oleh masyarakat pengguna; 

b. Pengembangan IPTEK 

dalam rangka 

memberdayaka n 

masyarakat; 

c. Teknologi tepat guna 

(TTG) yang dapat 

dimanfaatkan dalam 

rangka meningkatkan 

taraf hidup dan 

kesejahteraan 

masyarakat; 

d. Model 

pemecahan masalah, rekayasa 

sosial, dan/atau 

rekomendasikebijakan yang 

dapat diterapkan secara 

langsung oleh masyarakat, 

dunia usaha, industri, 

dan/atau Pemerintah; atau 

e. Kekayaan intelektual (KI) yang 

dapat diterapkan langsung 

oleh masyarakat, dunia usaha, 

dan/atau 

industri 

Universitas melalui LPPM 

memastikan proses KKN 

mahasiswa benar-benar 

memperhatikan sumber kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

dari hasil penelitian atau 

pengembangan IPTEK yang 

sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat 
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dan/atau industri. 

    

7. DOKUMEN TERKAIT 

1) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

2) Renstra pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

3) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

4) Roadmap pengabdian kepada  masyarakat  tingkat Fakultas/Prodi 

5) Prosedur penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat. 
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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 

 

Sebagai salah satu fokus dari misi Universitas Panca Marga Probolinggo, maka kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, hingga 

pelaporan harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, ditingkatkan, serta didokumentasikan 

dengan baik. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan pengabdian, maka diperlukan standar tertentu yang 

berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan pengabdian di lingkungan 

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

melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar pengabdian ini. Dalam hal proses pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan 
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umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan dalam Standar 

Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua Program Studi  

LPPM 

Dosen 

Mahasiswa 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan 

pembudayaan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2) Roadmap pengabdian tingkat Universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian 

Universitas 

3) Roadmap pengabdian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah pengabdian fakultas yang 

merupakan warna/ciri pengabdian fakultas/Prodi 

4) Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk 

hard copy maupun soft copy 

5) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma PerguruanTinggi 

(Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

6) Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar belakang 

keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian secara bersama 

7) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan 

pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi. 

8) Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdi untuk mendapat persetujuan dari kaprodi, 

dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

9) Laporan hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan didokumentasikan 

serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

10) Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan 

baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan IPTEK, bahan ajar, 

modul, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional dan didiseminasikan dalam 

seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di media massa, produk terstandarisasi, 

produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa prototype, 

model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta menghasilkan generating revenue bagi pengembangan 

Universitas. 
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5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang prosesnya harus 

memenuhi kriteria minimal meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

yang ditetapkan dalam standar proses 

pengabdian kepada masyarakat. 

Universitas melalui LPPM 

menetapkan kriteria minimal 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

LPPM melakukan sosialisasi dan 

workshop kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat kepada semua 

dosen di lingkungan 

Universitas terkait perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. 

 
LPPM melakukan monitoring dan 
evaluasi proses kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan 

100 % Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan memenuhi kriteria 

minimal dan terdokumentasi 

dengan baik dengan bukti dokumen 

berupa: 

a. Proposal dan kontrak kegiatan 

pengabdian 

kepada masyarakat yang telah 

disahkan. 

b. Dokumen pelaksanaan kegiatan 

(berupa undangan kegiatan, 

daftar hadir kegiatan, notulen, 

foto, video, sertifikat, surat 

tugas, surat perintah perjalanan 

dinas, surat perjalanan dinas, 

kuitansi atau nota perjalanan riil, 

dll) 

c. Dokumen monev 

pelaksanaan kegiatan 

d. Laporan kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat dilengkapi luaran 

sesuai dengan 

kontrak. 

Mahasiswa melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat melalui program KKN 

yang prosesnya harus memenuhi kriteria 

minimal meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan KKN 

Universitas melalui LPPM 

menetapkan kriteria minimal 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan KKN. 

LPPM melakukan sosialisasi kegiatan 

KKN kepada mahasiswa Universitas 

terkait perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan. 

LPPM melaksanakan kegiatan 

pembekalan KKN bagi mahasiswa. 

LPPM mewajibkan mahasiswa untuk 

100% kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat oleh mahasiswa melalui 

program KKN meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan 

memenuhi kriteria minimal dan 

terdokumentasi dengan baik 

dengan bukti dokumen berupa: 

a. Dokumen pelaksanaan 

pembekalan, observasi, dan 

penyusunan program kerja 

b. Dokumen pelaksanaan dan hasil 



 

5 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT 

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-Pengmas. 

SPMI.01.003 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 5 dari 10 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

melakukan observasi dan menyusun 

program kerja sebelum pelaksanaan 

KKN 

 

LPPM membentuk tim monev dan 

melakukan kegiatan monev 

pelaksanaan KKN. 

 
LPPM mewajibkan mahasiswa peserta 

KKN untuk membuat laporan 

pelaksanaan program 

KKN sesuai ketentuan yang 

monev KKN 

c. Dokumen laporan hasil KKN 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat berupa: 

a. Pelayanan kepada 

masyarakat; 

b. Penerapan IPTEK sesuai bidang 

keahlian; 

c. Peningkatan kapasitas 

masyarakat; atau 

d. Pemberdayaan masyarakat 

Universitas melalui LPPM 

membentuk Tim reviewer proposal 

pengabdian kepada masyarakat yang 

bertugas melakukan seleksi 

terhadap kelayakan proposal dan 

memastikan bahwa kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dosen 

berbentuk: 

a. Pelayanan kepada 

masyarakat; 

b. Penerapan IPTEK sesuai bidang 

keahlian; 

c. Peningkatan kapasitas 

masyarakat; atau 

d. Pemberdayaan masyarakat 

100% tim reviewer proposal 

pengabdian kepada masyarakat telah 

dibentuk dan melakukan tugasnya. 

 
100% kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dosen berbentuk: 

a. Pelayanan kepada 

masyarakat; 

b. Penerapan IPTEK sesuai bidang 

keahlian; 

c. Peningkatan kapasitas 

masyarakat; atau 

d. Pemberdayaan masyarakat 

Mahasiswa melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat melalui program KKN 

dengan beban 4 SKS sesuai kurikulum 

untuk memenuhi CP lulusan dalam 

berbagai bentuk program KKN dan sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan di 

Universitas 

Universitas mewajibkan mahasiswa 

untuk mengikuti program KKN dengan 

beban 4 SKS sebagai syarat terpenuhinya 

CP lulusan yang dapat dilaksanakan 

dalam berbagai bentuk program KKN 

sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan di Universitas 

100% mahasiswa mengikuti program 

KKN sesuai ketentuan yang ditetapkan di 

Universitas 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat harus diselenggarakan secara 
terarah, terukur, dan terprogram 

Menyusun roadmap 

pengabdian kepada masyarakat di 

tingkat Universitas, Fakultas, dan 

Program Studi 

 
Memasukan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat kedalam Rencana 

Mutu dan Sasaran Mutu ditingkat 

Fakultas dan Program Studi 

 
Memasukan pelaksanaan kegiatan 

KKN kedalam program kerja LPPM 

 
Membentuk tim monev baik untuk 

pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat oleh dosen maupun KKN 

oleh mahasiswa 

 
Melakukan monitoring dan analisis 

terhadap ketercapaian target 
pelaksanaan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dan KKN. 

100% Universitas, Fakultas dan 

Program Studi memiliki roadmap 

pengabdian kepada masyarakat. 

 
100% Fakultas dan Program Studi 

memasukan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat kedalam Rencana 

Mutu dan Sasaran Mutu. 

 
Program kerja LPPM memuat 

pelaksanaan kegiatan KKN. 

 

 
Terdapat tim monev untuk 

kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dan KKN. 

 

 
100% tersedia data hasil analisis 
terhadap ketercapaian target kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat dan 

KKN. 



 

7 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT 

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-Pengmas. 

SPMI.01.003 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 7 dari 10 

 

6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Dosen melaksanakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

yang prosesnya harus 

memenuhi kriteria minimal 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan 

yang ditetapkan dalam standar 

proses pengabdian kepada 

masyarakat. 

Proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan pengabdian 

kepada masyarakat di 

Universitas tidak 

memenuhi kriteria 

minimal 

Pengabdi tidak 

mengetahui standar 

minimal proses 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan 

 

Proses pengabdian 

kepada masyarakat yang 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan tidak 

terdokumentasi 

dengan baik serta tidak 

dilengkapi bukti 

dokumen berupa: 

a. Proposal dan kontrak 

kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

yang telah disahkan. 

b. Dokumen 

pelaksanaan kegiatan 

(berupa undangan 

kegiatan, daftar hadir 

kegiatan, notulen, 

foto, video, sertifikat, 

surat tugas, surat 

perintah perjalanan 

dinas, surat perjalanan 

dinas, kuitansi atau 

nota perjalanan riil, 

dll) 

c. Dokumen monev 

pelaksanaan kegiatan 

LPPM melakukan sosialisasi dan 

workshop kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat kepada 

semua dosen di lingkungan 

Universitas terkait perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. 

 

LPPM melakukan monitoring dan 

evaluasi proses kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

yang mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga 
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d. Laporan kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat dilengkapi 

luaran sesuai dengan 

kontrak. 

Mahasiswa melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat 

melalui program KKN yang 

prosesnya harus memenuhi 

kriteria minimal meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan KKN 

Proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan pengabdian 

kepada masyarakat 

mahasiswa di 

Universitas melalui 

program KKN tidak 

memenuhi kriteria 

minimal 

Program KKN meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan tidak 

dikoordinasikan dengan 

baik 

LPPM memastikan pelaksanaan 

program KKN meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan dikoordinasikan 

melalui tim panitia secara 

matang serta memenuhi kriteria 

minimal dan 

terdokumentasi dengan 

baik dengan bukti 

dokumen berupa: 

a. Dokumen pelaksanaan 

pembekalan, observasi, dan 

penyusunan program kerja 

b. Dokumen pelaksanaan dan 

hasil monev KKN 

c. Dokumen laporan 

hasil KKN 

Bentuk kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berupa: 

a. Pelayanan kepada 

masyarakat; 

b. Penerapan IPTEK sesuai 

bidang keahlian; 

c. Peningkatan kapasitas 

masyarakat; atau 

d. Pemberdayaan 

masyarakat 

Bentuk kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat tidak 

memenuhi 

ketentuan yang 

berlaku 

Tim reviewer proposal 

pengabdian kepada 

masyarakat sudah 

terbentuk tapi belum 

bekerja secara 

maksimal sehingga 

kelayakan proposal tidak 

terukur 

LPPM memastikan 

terbentuknya Tim reviewer 

proposal pengabdian kepada 

masyarakat yang bertugas 

melakukan seleksi terhadap 

kelayakan proposal dan 

memastikan bahwa kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat dosen berbentuk: 

a. Pelayanan kepada 

masyarakat; 

b. Penerapan IPTEK sesuai 

bidang keahlian; 

c. Peningkatan kapasitas 

masyarakat; atau 

d. Pemberdayaan 

masyarakat 

Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat wajib memperhatikan 

standar mutu, keselamatan kerja, 

Mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta 

Belum ditetapkan 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

LPPM memastikan 

ditetapkannya standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, 
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kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, 

masyarakat dan lingkungan 

keamanan pelaksana, 

masyarakat dan 

lingkungan kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat tidak 

terjamin 

kesehatan, kenyamanan, 

serta keamanan 

pelaksana, masyarakat 

dan lingkungan. 

 

Standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, 

masyarakat dan 

lingkungan belum 

disosialisasikan. 

 
Pengabdi tidak 

memperhatikan standar 

mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, 

serta keamanan 

pelaksana, masyarakat 

dan lingkungan. 

kenyamanan, serta keamanan 

pelaksana, masyarakat dan 

lingkungan. 

 

 

LPPM melakukan sosialisasi 

Standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, 

masyarakat dan lingkungan. 

 

 
LPPM mewajibkan pengabdi 

memperhatikan standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta keamanan 

pelaksana, masyarakat dan 

lingkungan dalam melaksanakan 

kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Mahasiswa melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat 

melalui program KKN dengan 

beban 4 SKS sesuai kurikulum 

untuk memenuhi CP lulusan dan 

sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan di Universitas 

Kualitas hasil 

pelaksanaan KKN 

mahasiswa belum 

memenuhi CP 

lulusan dan belum 

sesuai dengan 

ketentuan dan 

peraturan di 

Universitas 

Kurangnya intensitas dan 

kualitas pembimbingan 

pelaksanaan KKN 

mahasiswa. 

 
Kurangnya motivasi 

mahasiswa untuk 

mengikuti kegiatan KKN. 

LPPM menetapkan kewajiban 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

KKN dan 

memastikan DPL 

melaksanakan kewajibannya 

melalui tim Monev KKN. 

 
Melakukan analisis dan evaluasi 

pelaksanaan program KKN 

secara berkala untuk 

meningkatkan kualitas 

pelaksanaan program 

KKN. 

Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat harus 

diselenggarakan secara terarah, 

terukur, dan terprogram 

Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

tidak 

diselenggarakan 

secara terarah, 

terukur, dan 

terprogram 

Roadmap pengabdian 

kepada masyarakat 

belum tersusun 

Universitas memastikan Roadmap 

pengabdian kepada masyarakat di 

tingkat Universitas, Fakultas dan 

program studi sudah tersusun. 
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7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Rencana Induk Pengembangan Universitas Renstra pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

2) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

3) Roadmap pengabdian kepada  masyarakat  tingkat Fakultas/Prodi 

4) Prosedur penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat. 

8. REFERENSI 

 

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 

3. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

4. Kemenristekdikti. 2016. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta: Ditjen 

Penjaminan Mutu Belmawa Ristekdikti 

5. Peraturan BAN-PT No. 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 

6. Peraturan BAN-PT No. 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 

7. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi 

8. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

9. Permenristekdikti No. 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau 

10. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 
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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 

 

Sebagai salah satu fokus dari misi Universitas Panca Marga Probolinggo, maka kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, hingga 

pelaporan harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, ditingkatkan, serta didokumentasikan dengan 

baik. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan pengabdian, maka diperlukan standar tertentu yang berfungsi 

sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan pengabdian di lingkungan Universitas 

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

Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar pengabdian ini. Dalam hal penilaian pengabdian kepada masyarakat 

dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan 
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mencerdaskan kehidupan bangsa harus memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan dalam Standar Penilaian 

Pengabdian kepada Masyarakat dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua Program Studi  

LPPM 

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan 

pembudayaan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2) Roadmap pengabdian tingkat universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian 

universitas 

3) Roadmap pengabdian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah pengabdian Fakultas yang 

merupakan warna/ciri pengabdian Fakultas/Prodi 

4) Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk hard copy maupun 

soft copy 

5) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma PerguruanTinggi 

(Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

6) Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar belakang 

keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian secara bersama 

7) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan 

pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi. 

8) Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdi untuk mendapat persetujuan dari kaprodi, 

dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

9) Laporan Hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan didokumentasikan 

serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

10) Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan 

baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan IPTEK, bahan ajar, 

modul, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional dan didiseminasikan dalam 

seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di media massa, produk terstandarisasi, 

produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa prototype, 

model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta menghasilkan generating revenue bagi pengembangan 

Universitas Panca Marga Probolinggo. 
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5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Ketercapaian proses dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang telah dilaksanakan 

harus memenuhi kriteria minimal sesuai 

dengan yang disyaratkan dalam Standar 

Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 

DIKTI meliputi: 

a. Tingkat kepuasan 

masyarakat; 

b. Terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program; 

c. Dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat secara berkelanjutan; 

Terciptanya pengayaan sumber 

belajar dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika 

sebagai hasil pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; atau 

d. e. Teratasinya masalah sosial dan 
rekomendasi kebijakan yang dapat 
dimanfaatkan oleh pemangku 
kepentingan 

LPPM Universitas menetapkan kriteria 

minimal ketercapaian proses dan 

hasil pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan yang disyaratkan dalam 

Standar Penilaian Pengabdian kepada 

Masyarakat DIKTI meliputi: 

a. Tingkat kepuasan 

masyarakat; 

b. Terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan 

pada masyarakat sesuai dengan 

sasaran program; 

c. Dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat secara berkelanjutan; 

Terciptanya pengayaan sumber 

belajar dan/atau pembelajaran 

serta pematangan sivitas 

akademika sebagai hasil 

pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; atau 

e. Teratasinya masalah sosial dan 

rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh  pemangku 

kepentingan. 

 

LPPM Universitas bersama dengan 

Fakultas dan Program Studi 

mensosialisasikan kriteria minimal 

ketercapaian proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

kepada seluruh dosen di lingkungan 

Universitas. 

 
Dosen dan mahasiswa pengabdi di 

100% kriteria minimal ketercapaian 

proses dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat sudah ditetapkan oleh 

LPPM dan memenuhi syarat yang 

ditentukan dalam SN DIKTI 

100% kriteria minimal ketercapaian 

proses dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat sudah disosialisasikan 

kepada seluruh dosen di lingkungan 

Universitas. 

 

100% proses dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat dosen dan 

mahasiswa di lingkungan 

Universitas telah dinilai dan 

memenuhi kriteria minimal yang 

telah ditetapkan 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

lingkungan Universitas diwajibkan 

untuk memenuhi kriteria minimal 

yang telah ditetapkan terkait dengan 

ketercapaian proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

d. yang dilaksanakan 

Penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh LPPM Universitas 

Kanjuruhan Malang dilakukan secara 

terintegrasi dan paling sedikit memenuhi 

unsur: 

a. Edukatif, bersifat memotivasi pelaksana 

agar terus meningkatkan mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

b. Objektif, berdasarkan kriteria 

penilaian dan bebas dari pengaruh 

subjektivitas; 

c. Akuntabel, memiliki kriteria dan 

prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

d. Transparan, tersedia akses terhadap 
prosedur dan hasil penilaian bagi semua 
pemangku kepentingan 

LPPM Universitas membentuk tim 

penilai yang akan melaksanakan proses 

penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat oleh 

dosen dan mahasiswa secara 

terintegrasi dan paling sedikit 

memenuhi unsur: 

a. Edukatif, bersifat memotivasi 

pelaksana agar terus 

meningkatkan mutu pengabdian 

kepada masyarakat; 

b. Objektif, berdasarkan kriteria 

penilaian dan bebas dari pengaruh 

subjektivitas; 

c. Akuntabel, memiliki kriteria 

dan prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat; 

dan 

d. Transparan, tersedia akses 
terhadap prosedur dan hasil 
penilaian bagi semua pemangku 
kepentingan. 

100% tim penilai telah dibentuk dan 

telah melakukan proses penilaian 

yang dilaksanakan secara 

terintegrasi dan paling sedikit 

memenuhi unsur: 

a. Edukatif, bersifat memotivasi 

pelaksana agar terus 

meningkatkan mutu pengabdian 

kepada masyarakat; 

b. Objektif, berdasarkan kriteria 

penilaian dan bebas dari pengaruh 

subjektivitas; 

c. Akuntabel, memiliki kriteria dan 

prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh 

pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

d. Transparan, tersedia akses 
terhadap prosedur dan hasil 
penilaian bagi semua pemangku 
kepentingan. 

Penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh LPPM dilakukan 

dengan memperhatikan kesesuaian 

terhadap standar hasil, standar isi, dan 

standar proses pengabdian kepada 

masyarakat yang telah ditetapkan. 

Tim penilai yang telah dibentuk oleh 

LPPM Universitas melaksanakan proses 

penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat dosen 

dan mahasiswa dengan 

memperhatikan kesesuaian terhadap 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses pengabdian kepada masyarakat 

yang telah ditetapkan. 

100% hasil penilaian yang 

dilakukan menunjukkan 

kesesuaian dengan standar hasil, 

standar isi, dan standar proses 

pengabdian kepada masyarakat 

yang telah ditetapkan. 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh LPPM Universitas 

dilakukan dengan menggunakan metode 

dan instrument yang relevan, akuntabel 

dan dapat mewakili ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

LPPM Universitas dan Tim penilai 

menetapkan metode dan instrument 

penilaian yang relevan, akuntabel dan 

dapat mewakili ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta pencapaian kinerja 

hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 
Tim penilai yang telah dibentuk oleh 

LPPM Universitas melaksanakan proses 

penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat dosen 

dan mahasiswa dengan menggunakan 

metode dan instrument yang telah 

ditetapkan. 

100% metode dan instrument yang 

telah ditetapkan relevan, akuntabel 

dan dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja proses serta 

pencapaian kinerja hasil pengabdian 

kepada masyarakat telah 

ditetapkan. 

 

 
100% Tim penilai melaksanakan 

proses penilaian terhadap proses dan 

hasil pengabdian kepada 

masyarakat dosen dengan 

menggunakan metode dan 

instrument yang telah 

ditetapkan. 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Ketercapaian proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

yang telah dilaksanakan harus 

memenuhi kriteria minimal sesuai 

dengan yang disyaratkan dalam 

Standar Penilaian Pengabdian 

kepada Masyarakat DIKTI 

meliputi: 

a. Tingkat kepuasan 

masyarakat; 

b. Terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan 

pada masyarakat sesuai 

dengan sasaran program; 

c. Dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat secara 

berkelanjutan; 

d. Terciptanya pengayaan 

sumber belajar dan/atau 

pembelajaran serta 

pematangan sivitas 

akademika sebagai hasil 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

atau 

e. Teratasinya masalah sosial 

dan rekomendasi kebijakan 

yang dapat dimanfaatkan 

oleh 

pemangku kepentingan 

Ketercapaian proses dan 

hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

dilaksanakan belum 

terukur. 

 

 

Ketercapaian proses dan 

hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

dilaksanakan belum 

memenuhi kriteria 

minimal sesuai dengan 

yang disyaratkan dalam 

Standar Penilaian 

Pengabdian kepada 

Masyarakat dalam SN 

DIKTI 

Kriteria minimal 

ketercapaian proses 

dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

belum ditetapkan oleh 

LPPM. 

 

Kriteria minimal 

ketercapaian proses 

dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

belum disosialisasikan 

kepada seluruh dosen 

di lingkungan 

Universitas. 

Universitas menugaskan LPPM 

untuk menetapkan kriteria 

minimal penilaian ketercapaian 

proses dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat dosen 

 

Universitas menugaskan LPPM untuk 

melakukan sosialisasi kepada 

seluruh dosen di lingkungan 

Universitas Kanjuruhan Malang. 

 

Universitas melalui LPPM 

mewajibkan dosen pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat 

di lingkungan Universitas untuk 

memenuhi kriteria minimal 

ketercapaian proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

Penilaian terhadap proses dan 

hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan 

oleh LPPM Universitas 

dilakukan secara terintegrasi 

Penilaian terhadap 

proses dan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

dilaksanakan oleh LPPM 

Belum ada tim penilai 

yang dibentuk 

 

 

 

melakukan penilaian secara 

terintegrasi dan bersifat edukatif 

dan objektif. 
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dan paling sedikit memenuhi 

a. unsur: Edukatif, bersifat 

memotivasi pelaksana agar 

terus meningkatkan mutu 

pengabdian kepada 

masyarakat; 

b. Objektif, berdasarkan 

kriteria penilaian dan bebas 

dari pengaruh 

subjektivitas; 

c. Akuntabel, memiliki kriteria 

dan prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

Transparan, tersedia akses 
terhadap prosedur dan hasil 
penilaian bagi semua pemangku 
kepentingan. 

Universitas belum 

dilakukan 

secara terintegrasi dan 

belum memenuhi unsur: 

a. Edukatif; 

b. Objektif; 

c. Akuntabel; dan 

Transparan. 

Proses penilaian tidak 

memotivasi pengabdi 

untuk terus 

meningkatkan mutu 

pengabdian kepada 

masyarakat 

 
Proses penilaian tidak 

sesuai dengan kriteria 

penilaian 

 

Proses penilaian bersifat 

subjektif 

 
Proses penilaian tidak 

memiliki kriteria 

dan prosedur yang 

jelas dan mudah 

dipahami oleh 

pengabdi 

 
Tidak tersedia akses 

terhadap prosedur dan 

hasil penilaian 

LPPM memastikan kriteria dan 

prosedur penilaian jelas dan 

mudah dipahami oleh 

pengabdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPPM mensosialisasikan dan 

menyediakan akses bagi pengabdi 

terhadap prosedur dan hasil 

Penilaian 

Penilaian terhadap proses dan 

hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan 

oleh LPPM Universitas dilakukan 

dengan memperhatikan 

kesesuaian terhadap standar 

hasil, standar isi, dan standar 

proses pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

ditetapkan. 

Hasil penilaian yang 

dilakukan menunjukkan 

ketidaksesuaian dengan 

standar hasil, standar isi, 

dan standar proses 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

ditetapkan. 

Pengabdi tidak 

mengetahui standar 

hasil, standar isi, dan 

standar proses 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

ditetapkan. 

 
Pengabdi tidak 

memahami standar 

hasil, standar isi, dan 

standar proses 

pengabdian kepada 

masyarakat 

yang telah ditetapkan 

LPPM melakukan sosialisasi 

terkait standar hasil, standar isi, 

dan standar proses pengabdian 

kepada masyarakat yang telah 

ditetapkan kepada seluruh 

dosen di lingkungan Universitas. 

 
LPPM melakukan pelatihan 

terkait hasil, isi, dan proses 

pengabdian kepada masyarakat 

untuk memastikan kesesuaian 

pengabdian yang 

dilaksanakan oleh dosen di 

lingkungan Universitas dengan 

standar hasil, standar isi, dan 

standar proses pengabdian 

kepada masyarakat yang telah 

ditetapkan. 
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Penilaian terhadap proses dan 

hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan 

oleh LPPM Universitas dilakukan 

dengan menggunakan metode 

dan instrument yang relevan, 

akuntabel dan dapat mewakili 

ukuran ketercapaian kinerja proses 

serta pencapaian kinerja hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

Hasil penilaian belum 

relevan dan akuntabel, 

serta tidak dapat mewakili 

ukuran ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian 

kinerja hasil pengabdian 

kepada masyarakat. 

Tim penilai belum 

menyusun metode dan 

instrument yang telah 

ditetapkan kurang 

relevan dan akuntabel 

serta tidak dapat 

mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses serta 

pencapaian kinerja 

hasil pengabdian 

kepada masyarakat telah 

ditetapkan. 

LPPM memastikan tim penilai 

menyusun metode dan 

instrument yang telah 

ditetapkan kurang relevan dan 

akuntabel serta tidak dapat 

mewakili ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta pencapaian 

kinerja hasil pengabdian kepada 

masyarakat telah ditetapkan. 

  
Metode dan 

instrument yang telah 

ditetapkan kurang 

relevan dan akuntabel 

serta tidak dapat 

mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses serta 

pencapaian kinerja 

hasil pengabdian 

kepada masyarakat telah 

ditetapkan. 

LPPM secara berkala melakukan 

evaluasi, peninjauan ulang, dan 

penyesuaian terhadap metode 

dan instrument penilaian sesuai 

dengan kebutuhan. 

  
Tim penilai tidak 

sepenuhnya 

melaksanakan proses 

penilaian dengan 

menggunakan metode 

dan 

instrument yang telah 
ditetapkan 

LPPM memastikan kelengkapan 

isian data terkait proses penilaian 

dari Tim penilai untuk menjamin 

kesesuaian 

proses penilaian dengan metode 
dan instrument yang telah 
ditetapkan. 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Renstra pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

2) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat tingkat universitas 

3) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

4) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas/Prodi 

5) Prosedur penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat 
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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 

 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tri dharma perguruan tinggi yang 

wajib dilakukan oleh seorang dosen. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria 

minimal kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian yang meliputi penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan. Kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditentukan 

berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditetapkan sebuah 

standar pelaksana pengabdian masyarakat di Universitas Panca Marga Probolinggo yang memenuhi kriteria 

minimal yang disyaratkan dalam standar nasional pendidikan tinggi dengan menitikberatkan pada kemampuan 
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pelaksana yang didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua Program Studi  

LPPM 

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan 

pembudayaan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2) Roadmap pengabdian tingkat universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian 

universitas 

3) Roadmap pengabdian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah pengabdian 

Fakultas yang merupakan warna/ciri pengabdian Fakultas/Prodi 

4) Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk 

5) hard copy maupun soft copy 

6) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma 

PerguruanTinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

7) Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar 

belakang keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian 

secara bersama 

8) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam 

pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan 

peraturan Perguruan Tinggi. 

9) Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdi untuk mendapat persetujuan dari 

kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

10) Laporan Hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan 

didokumentasikan serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

11) Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang 

diwujudkan baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan 

IPTEK, bahan ajar, modul, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional 

dan didiseminasikan dalam seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di 

media massa, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru 

mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta 
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menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Universitas Panca Marga Probolinggo. 

 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Ketercapaian proses dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang telah dilaksanakan 

harus memenuhi kriteria minimal sesuai 

dengan yang disyaratkan dalam Standar 

Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 

DIKTI meliputi: 

a. Tingkat kepuasan 

masyarakat; 

b. Terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program; 

c. Dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat secara berkelanjutan; 

Terciptanya pengayaan sumber 

belajar dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika 

sebagai hasil pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; atau 

d. e. Teratasinya masalah sosial dan 
rekomendasi kebijakan yang dapat 
dimanfaatkan oleh pemangku 
kepentingan 

LPPM Universitas menetapkan kriteria 

minimal ketercapaian proses dan 

hasil pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan yang disyaratkan dalam 

Standar Penilaian Pengabdian kepada 

Masyarakat DIKTI meliputi: 

a. Tingkat kepuasan 

masyarakat; 

b. Terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan 

pada masyarakat sesuai dengan 

sasaran program; 

c. Dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat secara berkelanjutan; 

Terciptanya pengayaan sumber 

belajar dan/atau pembelajaran 

serta pematangan sivitas 

akademika sebagai hasil 

pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; atau 

e. Teratasinya masalah sosial dan 

rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh  pemangku 

kepentingan. 

 

LPPM Universitas bersama dengan 

Fakultas dan Program Studi 

mensosialisasikan kriteria minimal 

ketercapaian proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

kepada seluruh dosen di lingkungan 

Universitas. 

 
Dosen dan mahasiswa pengabdi di 

100% kriteria minimal ketercapaian 

proses dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat sudah ditetapkan oleh 

LPPM dan memenuhi syarat yang 

ditentukan dalam SN DIKTI 

100% kriteria minimal ketercapaian 

proses dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat sudah disosialisasikan 

kepada seluruh dosen di lingkungan 

Universitas. 

 

100% proses dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat dosen dan 

mahasiswa di lingkungan 

Universitas telah dinilai dan 

memenuhi kriteria minimal yang 

telah ditetapkan 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

lingkungan Universitas diwajibkan 

untuk memenuhi kriteria minimal 

yang telah ditetapkan terkait dengan 

ketercapaian proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

d. yang dilaksanakan 

Penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh LPPM Universitas 

Kanjuruhan Malang dilakukan secara 

terintegrasi dan paling sedikit memenuhi 

unsur: 

a. Edukatif, bersifat memotivasi pelaksana 

agar terus meningkatkan mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

b. Objektif, berdasarkan kriteria 

penilaian dan bebas dari pengaruh 

subjektivitas; 

c. Akuntabel, memiliki kriteria dan 

prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

d. Transparan, tersedia akses terhadap 
prosedur dan hasil penilaian bagi semua 
pemangku kepentingan 

LPPM Universitas membentuk tim 

penilai yang akan melaksanakan proses 

penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat oleh 

dosen dan mahasiswa secara 

terintegrasi dan paling sedikit 

memenuhi unsur: 

a. Edukatif, bersifat memotivasi 

pelaksana agar terus 

meningkatkan mutu pengabdian 

kepada masyarakat; 

b. Objektif, berdasarkan kriteria 

penilaian dan bebas dari pengaruh 

subjektivitas; 

c. Akuntabel, memiliki kriteria 

dan prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat; 

dan 

d. Transparan, tersedia akses 
terhadap prosedur dan hasil 
penilaian bagi semua pemangku 
kepentingan. 

100% tim penilai telah dibentuk dan 

telah melakukan proses penilaian 

yang dilaksanakan secara 

terintegrasi dan paling sedikit 

memenuhi unsur: 

a. Edukatif, bersifat memotivasi 

pelaksana agar terus 

meningkatkan mutu pengabdian 

kepada masyarakat; 

b. Objektif, berdasarkan kriteria 

penilaian dan bebas dari pengaruh 

subjektivitas; 

c. Akuntabel, memiliki kriteria dan 

prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh 

pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

d. Transparan, tersedia akses 
terhadap prosedur dan hasil 
penilaian bagi semua pemangku 
kepentingan. 

Penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh LPPM dilakukan 

dengan memperhatikan kesesuaian 

terhadap standar hasil, standar isi, dan 

standar proses pengabdian kepada 

masyarakat yang telah ditetapkan. 

Tim penilai yang telah dibentuk oleh 

LPPM Universitas melaksanakan proses 

penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat dosen 

dan mahasiswa dengan 

memperhatikan kesesuaian terhadap 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses pengabdian kepada masyarakat 

yang telah ditetapkan. 

100% hasil penilaian yang 

dilakukan menunjukkan 

kesesuaian dengan standar hasil, 

standar isi, dan standar proses 

pengabdian kepada masyarakat 

yang telah ditetapkan. 



 

6 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR PELAKSANA  PENGABDIAN MASYARAKAT 

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-Pengmas. 

SPMI.01.005 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 6 dari 10 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh LPPM Universitas 

dilakukan dengan menggunakan metode 

dan instrument yang relevan, akuntabel 

dan dapat mewakili ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

LPPM Universitas dan Tim penilai 

menetapkan metode dan instrument 

penilaian yang relevan, akuntabel dan 

dapat mewakili ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta pencapaian kinerja 

hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 
Tim penilai yang telah dibentuk oleh 

LPPM Universitas melaksanakan proses 

penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat dosen 

dan mahasiswa dengan menggunakan 

metode dan instrument yang telah 

ditetapkan. 

100% metode dan instrument yang 

telah ditetapkan relevan, akuntabel 

dan dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja proses serta 

pencapaian kinerja hasil pengabdian 

kepada masyarakat telah 

ditetapkan. 

 

 
100% Tim penilai melaksanakan 

proses penilaian terhadap proses dan 

hasil pengabdian kepada 

masyarakat dosen dengan 

menggunakan metode dan 

instrument yang telah 

ditetapkan. 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Ketercapaian proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

yang telah dilaksanakan harus 

memenuhi kriteria minimal sesuai 

dengan yang disyaratkan dalam 

Standar Penilaian Pengabdian 

kepada Masyarakat DIKTI 

meliputi: 

a. Tingkat kepuasan 

masyarakat; 

b. Terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan 

pada masyarakat sesuai 

dengan sasaran program; 

c. Dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat secara 

berkelanjutan; 

d. Terciptanya pengayaan 

sumber belajar dan/atau 

pembelajaran serta 

pematangan sivitas 

akademika sebagai hasil 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

atau 

e. Teratasinya masalah sosial 

dan rekomendasi kebijakan 

yang dapat dimanfaatkan 

oleh 

pemangku kepentingan 

Ketercapaian proses dan 

hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

dilaksanakan belum 

terukur. 

 

 

Ketercapaian proses dan 

hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

dilaksanakan belum 

memenuhi kriteria 

minimal sesuai dengan 

yang disyaratkan dalam 

Standar Penilaian 

Pengabdian kepada 

Masyarakat dalam SN 

DIKTI 

Kriteria minimal 

ketercapaian proses 

dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

belum ditetapkan oleh 

LPPM. 

 

Kriteria minimal 

ketercapaian proses 

dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

belum disosialisasikan 

kepada seluruh dosen 

di lingkungan 

Universitas. 

Universitas menugaskan LPPM 

untuk menetapkan kriteria 

minimal penilaian ketercapaian 

proses dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat dosen 

 

Universitas menugaskan LPPM untuk 

melakukan sosialisasi kepada 

seluruh dosen di lingkungan 

Universitas Kanjuruhan Malang. 

 

Universitas melalui LPPM 

mewajibkan dosen pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat 

di lingkungan Universitas untuk 

memenuhi kriteria minimal 

ketercapaian proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

Penilaian terhadap proses dan 

hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan 

oleh LPPM Universitas 

dilakukan secara terintegrasi 

Penilaian terhadap 

proses dan hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

dilaksanakan oleh LPPM 

Belum ada tim penilai 

yang dibentuk 

 

 

 

melakukan penilaian secara 

terintegrasi dan bersifat edukatif 

dan objektif. 
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dan paling sedikit memenuhi 

a. unsur: Edukatif, bersifat 

memotivasi pelaksana agar 

terus meningkatkan mutu 

pengabdian kepada 

masyarakat; 

b. Objektif, berdasarkan 

kriteria penilaian dan bebas 

dari pengaruh 

subjektivitas; 

c. Akuntabel, memiliki kriteria 

dan prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

Transparan, tersedia akses 
terhadap prosedur dan hasil 
penilaian bagi semua pemangku 
kepentingan. 

Universitas belum 

dilakukan 

secara terintegrasi dan 

belum memenuhi unsur: 

a. Edukatif; 

b. Objektif; 

c. Akuntabel; dan 

Transparan. 

Proses penilaian tidak 

memotivasi pengabdi 

untuk terus 

meningkatkan mutu 

pengabdian kepada 

masyarakat 

 
Proses penilaian tidak 

sesuai dengan kriteria 

penilaian 

 

Proses penilaian bersifat 

subjektif 

 
Proses penilaian tidak 

memiliki kriteria 

dan prosedur yang 

jelas dan mudah 

dipahami oleh 

pengabdi 

 
Tidak tersedia akses 

terhadap prosedur dan 

hasil penilaian 

LPPM memastikan kriteria dan 

prosedur penilaian jelas dan 

mudah dipahami oleh 

pengabdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPPM mensosialisasikan dan 

menyediakan akses bagi pengabdi 

terhadap prosedur dan hasil 

Penilaian 

Penilaian terhadap proses dan 

hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan 

oleh LPPM Universitas dilakukan 

dengan memperhatikan 

kesesuaian terhadap standar 

hasil, standar isi, dan standar 

proses pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

ditetapkan. 

Hasil penilaian yang 

dilakukan menunjukkan 

ketidaksesuaian dengan 

standar hasil, standar isi, 

dan standar proses 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

ditetapkan. 

Pengabdi tidak 

mengetahui standar 

hasil, standar isi, dan 

standar proses 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

ditetapkan. 

 
Pengabdi tidak 

memahami standar 

hasil, standar isi, dan 

standar proses 

pengabdian kepada 

masyarakat 

yang telah ditetapkan 

LPPM melakukan sosialisasi 

terkait standar hasil, standar isi, 

dan standar proses pengabdian 

kepada masyarakat yang telah 

ditetapkan kepada seluruh 

dosen di lingkungan Universitas. 

 
LPPM melakukan pelatihan 

terkait hasil, isi, dan proses 

pengabdian kepada masyarakat 

untuk memastikan kesesuaian 

pengabdian yang 

dilaksanakan oleh dosen di 

lingkungan Universitas dengan 

standar hasil, standar isi, dan 

standar proses pengabdian 

kepada masyarakat yang telah 

ditetapkan. 
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Penilaian terhadap proses dan 

hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan 

oleh LPPM Universitas dilakukan 

dengan menggunakan metode 

dan instrument yang relevan, 

akuntabel dan dapat mewakili 

ukuran ketercapaian kinerja proses 

serta pencapaian kinerja hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

Hasil penilaian belum 

relevan dan akuntabel, 

serta tidak dapat mewakili 

ukuran ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian 

kinerja hasil pengabdian 

kepada masyarakat. 

Tim penilai belum 

menyusun metode dan 

instrument yang telah 

ditetapkan kurang 

relevan dan akuntabel 

serta tidak dapat 

mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses serta 

pencapaian kinerja 

hasil pengabdian 

kepada masyarakat telah 

ditetapkan. 

LPPM memastikan tim penilai 

menyusun metode dan 

instrument yang telah 

ditetapkan kurang relevan dan 

akuntabel serta tidak dapat 

mewakili ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta pencapaian 

kinerja hasil pengabdian kepada 

masyarakat telah ditetapkan. 

  
Metode dan 

instrument yang telah 

ditetapkan kurang 

relevan dan akuntabel 

serta tidak dapat 

mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses serta 

pencapaian kinerja 

hasil pengabdian 

kepada masyarakat telah 

ditetapkan. 

LPPM secara berkala melakukan 

evaluasi, peninjauan ulang, dan 

penyesuaian terhadap metode 

dan instrument penilaian sesuai 

dengan kebutuhan. 

  
Tim penilai tidak 

sepenuhnya 

melaksanakan proses 

penilaian dengan 

menggunakan metode 

dan 

instrument yang telah 
ditetapkan 

LPPM memastikan kelengkapan 

isian data terkait proses penilaian 

dari Tim penilai untuk menjamin 

kesesuaian 

proses penilaian dengan metode 
dan instrument yang telah 
ditetapkan. 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Renstra pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

2) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat tingkat universitas 

3) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

4) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas/Prodi 

5) Prosedur penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat 
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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 

 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tri dharma perguruan tinggi yang 

wajib dilakukan oleh seorang dosen. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

harus memenuhi kriteria minimal dalam pelaksanakan kegiatan pengabdian sesuai dengan kebutuhan standar isi dan 

proses sesuai dengan bidang, jenis kegiatan, skema kegiatan dan sasaran kegiatan. Kemampuan dalam 

melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan 

hasil pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditetapkan sebuah standar sarana dan prasarana 

pengabdian masyarakat di Universitas Panca Marga Probolinggo yang memenuhi kriteria minimal yang disyaratkan 

dalam standar nasional pendidikan tinggi dengan menitikberatkan pada kemampuan pelaksana yang didasarkan 
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pada kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua Program Studi  

LPPM 

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan 

pembudayaan Ipteks guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2) Roadmap pengabdian tingkat Universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian 

Universitas 

3) Roadmap pengabdian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah pengabdian 

Fakultas yang merupakan warna/ciri pengabdian Fakultas/Prodi 

4) Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk hard copy 

maupun soft copy 

5) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma 

PerguruanTinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

6) Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar 

belakang keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian 

secara bersama 

7) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam 

pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan 

peraturan Perguruan Tinggi. 

8) Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdi untuk mendapat persetujuan dari 

kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

9) Laporan Hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan 

didokumentasikan serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

10) Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang 

diwujudkan baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan 

IPTEK, bahan ajar, modul, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional 

dan didiseminasikan dalam seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di 

media massa, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru 

mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta 
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menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Universitas Panca Marga Probolinggo. 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Universitas menyediakan sarana dan 

prasarana yang wajib memenuhi kriteria 

minimal untuk menunjang proses 

pengabdian kepada masyarakat dalam 

rangka memenuhi hasil pengabdian kepada 

masyarakat berupa fasilitas perguruan tinggi 

yang digunakan untuk: 

a. Memfasilitasi pengabdian kepada 

masyarakat paling sedikit yang terkait 

dengan penerapan bidang ilmu dari 

program studi yang dikelola perguruan 

tinggi dan area sasaran kegiatan; 

b. Proses pembelajaran; dan 

c. Kegiatan penelitian 

Universitas menetapkan kriteria 

minimal sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat untuk 

menunjang proses pengabdian kepada 

masyarakat dalam rangka memenuhi 

hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 

Universitas memastikan ketersediaan 

fasilitas yang digunakan untuk 

memfasilitasi pengabdian kepada 

masyarakat paling sedikit yang terkait 

dengan penerapan bidang ilmu dari 

program studi yang dikelola perguruan 

tinggi dan area sasaran kegiatan, 

proses pembelajaran, dan kegiatan 

penelitian. Universitas melakukan 

monitoring dan evaluasi 
terhadap sarana prasarana 
pengabdian kepada masyarakat 
yang telah tersedia untuk 
memastikan kesesuaiannya 
dengan perkembangan 
kebutuhan pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat 

100% kriteria minimal sarana dan 

prasarana pengabdian kepada 

masyarakat untuk menunjang proses 

pengabdian kepada masyarakat dalam 

rangka memenuhi hasil pengabdian 

kepada masyarakat telah ditetapkan. 

 

75% tersedianya fasilitas yang digunakan 

untuk memfasilitasi pengabdian 

kepada masyarakat paling sedikit yang 

terkait dengan penerapan bidang ilmu 

dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran 

kegiatan, proses pembelajaran, dan 

kegiatan penelitian. 100% terlaksana 

monitoring 

dan evaluasi terhadap sarana 
prasarana pengabdian kepada 
masyarakat yang telah tersedia 
untuk memastikan 
kesesuaiannya dengan 
perkembangan kebutuhan 
pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat. 

Fasilitas yang disediakan oleh Universitas 

sebagai sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat harus memenuhi 

standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 

Universitas menetapkan standar 

mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan sarana 

dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat. 

Universitas memastikan bahwa 

fasilitas yang tersedia memenuhi 

standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, dan 

keamanan sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat. 

100% telah ditetapkan standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan sarana 

dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat. 

100% fasilitas yang tersedia 

memenuhi standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan sarana 

dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat. 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Universitas menyediakan sarana 

dan prasarana yang wajib 

memenuhi kriteria minimal untuk 

menunjang proses pengabdian 

kepada masyarakat dalam rangka 

memenuhi hasil pengabdian 

kepada masyarakat berupa fasilitas 

perguruan tinggi yang digunakan 

untuk: 

a. Memfasilitasi 

pengabdian kepada 

masyarakat paling 

sedikit yang terkait 

dengan penerapan 

bidang ilmu dari program 

studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area 

sasaran kegiatan; 

b. proses pembelajaran; dan 

kegiatan penelitian 

Proses pengabdian 

kepada masyarakat 

tidak berjalan 

maksimal 

 

Kualitas hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat tidak 

terpenuhi 

Belum ada kriteria 

minimal sarana dan 

prasarana pengabdian 

kepada masyarakat untuk 

menunjang proses 

pengabdian kepada 

masyarakat dalam rangka 

memenuhi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

Belum tersedia fasilitas 

yang digunakan untuk 

memfasilitasi pengabdian 

kepada masyarakat paling 

sedikit yang terkait dengan 

penerapan bidang ilmu dari 

program studi yang 

dikelola perguruan tinggi 

dan area sasaran 

kegiatan, proses 

pembelajaran, dan kegiatan 

penelitian. 

 
Belum terlaksana 

monitoring dan evaluasi 

terhadap sarana prasarana 

pengabdian kepada 

masyarakat yang telah 

tersedia untuk 

memastikan 

kesesuaiannya dengan 

perkembangan 

kebutuhan pelaksanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

Universitas memastikan 

ketersediaan sarana dan prasarana 

yang wajib memenuhi kriteria 

minimal untuk menunjang 

proses pengabdian kepada 

masyarakat dalam rangka 

memenuhi hasil pengabdian 

kepada masyarakat serta 

melakukan analisis kebutuhan 

secara berkala 
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Fasilitas yang disediakan oleh 

Universitas sebagai sarana dan 

prasarana pengabdian kepada 

masyarakat harus memenuhi 

standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan. 

Universitas tidak dapat 

menjamin mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, dan 

keamanan sarana dan 

prasarana pengabdian 

kepada masyarakat. 

Belum ada standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan sarana dan 

prasarana pengabdian 

kepada masyarakat. 

Belum ada fasilitas atau 

fasilitas yang tersedia 

belum memenuhi standar 

mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan sarana dan 

prasarana pengabdian 

kepada masyarakat. 

Universitas memastikan 

ketersediaan fasilitas sarana 

dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat yang 

memenuhi standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan. 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Renstra pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

2) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat tingkat universitas 

3) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

4) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas/Prodi 

5) Prosedur penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat 

8. REFERENSI 

 

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 

3. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

4. Kemenristekdikti. 2016. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta: Ditjen 

Penjaminan Mutu Belmawa Ristekdikti 

5. Peraturan BAN-PT No. 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 

6. Peraturan BAN-PT No. 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 

7. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi 

8. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

9. Permenristekdikti No. 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau 

10. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 
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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 

 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tri dharma perguruan tinggi. Untuk 

mencapai kualitas pengabdian masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Universitas Panca 

Marga probolinggo wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan 

pengabdian masyarakat. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Panca 

Marga Probolinggo yang menyangkut peta jalan (roadmap) pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, 

Universitas Panca Marga Probolinggo menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Standar 

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat 
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Universitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan sebuah standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di 

Universitas Panca Marga Probolinggo yang memenuhi kriteria minimal yang disyaratkan dalam standar nasional 

pendidikan tinggi yang didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua Program Studi  

LPPM 

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan 

pembudayaan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2) Roadmap pengabdian tingkat Universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian 

Universitas 

3) Roadmap pengabdian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah pengabdian 

Fakultas yang merupakan warna/ciri pengabdian Fakultas/Prodi 

4) Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk 

5) hard copy maupun soft copy 

6) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma 

PerguruanTinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

7) Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar 

belakang keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian 

secara bersama 

8) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam 

pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan 

peraturan Perguruan Tinggi. 

9) Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdi untuk mendapat persetujuan dari 

kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

10) Laporan hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan 

didokumentasikan serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

11) Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang 

diwujudkan baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan 

IPTEK, bahan ajar, modul, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional 

dan didiseminasikan dalam seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di 
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media massa, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru 

mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta 

menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Universitas Panca Marga Probolinggo. 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Kriteria minimal Pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

Universitas menyusun dan 

menetapkan kriteria minimal 

Pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan, dan evaluasi serta 

pelaporan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

 

Universitas melakukan sosialisasi kriteria 

minimal pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan, dan 

evaluasi serta pelaporan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

100% tersusun kriteria minimal 

Pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan, dan evaluasi serta 

pelaporan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

 

100% dosen mengikuti sosialisasi dan 

memahami kriteria minimal 

pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan, dan evaluasi serta 

pelaporan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 

di Universitas secara kelembagaan 

dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM). 

Universitas menetapkan pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat di 

Universitas Panca Marga 

Probolinggo secara kelembagaan 

dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) dan mengangkat pejabat 

struktural LPPM sebagai berikut: 

a. Kepala LPPM 

b. Sekretaris LPPM 

c. Kepala Pusat Penelitian 

d. Kepala Pusat Pengabdian 

kepada Masyarakat. 

e. Kepala Pusat Publikasi dan 

penerbitan 

f. Kepala Pusat HKI 

g. Kepala Pusat Studi 

100% pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat di Universitas secara 

kelembagaan dilaksanakan oleh 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) yang 

terdiri dari: 

a. Kepala LPPM 

b. Sekretaris LPPM 

c. Kepala Pusat Penelitian 

d. Kepala Pusat Pengabdian 

kepada Masyarakat. 

e. Kepala Pusat Publikasi dan 

penerbitan 

f. Kepala Pusat HKI 

g. Kepala Pusat Studi 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Sebagai sebuah lembaga yang bertugas 

melaksanakan pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat dalam sistem 

kelembagaan di Universitas, LPPM wajib: 

a. Menyusun dan mengembangkan 

rencana program pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan 

rencana strategis pengabdian 

kepada masyarakat Universitas; 

b. Menyusun dan mengembangkan 

roadmap, peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu internal 

kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat; 

c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat; 

Melakukan diseminasi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat; 

f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan 

kemampuan pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat; 

g. Memberikan penghargaan kepada 

pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat yang berprestasi; 

h. Mendayagunakan sarana dan 

prasarana pengabdian kepada 

masyarakat pada lembaga lain 

melalui kerjasama; 

i. Melakukan analisis kebutuhan 

yang menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat; dan 

e. Menyusun laporan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang 

dikelolanya. 

LPPM menyusun dan 

mengembangkan rencana program 

pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan rencana strategis 

pengabdian kepada masyarakat 

Universitas 

 
LPPM menyusun dan 

mengembangkan roadmap, 

peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

 
LPPM memfasilitasi pelaksanaan 

kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

 

LPPM melaksanakan pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat 

 
LPPM mewajibkan pengabdi 

melakukan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

 

LPPM memfasilitasi kegiatan 

peningkatan kemampuan 

pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat 

 

LPPM menetapkan kriteria 

pengabdi berprestasi dan 

memberikan penghargaan kepada 

pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat yang berprestasi 

 
LPPM mendayagunakan sarana dan 

prasarana pengabdian kepada 

masyarakat pada lembaga lain melalui 

kerjasama; 

 

100% rencana program pengabdian 

kepada masyarakat disusun dan 

dikembangkan sesuai dengan rencana 

strategis pengabdian kepada 

masyarakat Universitas; 

 
100% menyusun dan 

mengembangkan roadmap, 

peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat; 

 
100% pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

terfasilitasi; 

 

100% terlaksana pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat; 

 
100% pengabdi melakukan diseminasi 

hasil pengabdian kepada masyarakat; 

 

100% kegiatan peningkatan 

kemampuan pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat terfasilitasi; 

 
100% pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat yang berprestasi 

mendapatkan penghargaan; 

 

 

 
100% terjalin kerjasama dengan 

lembaga lain dalam 

pendayagunaan sarana dan 

prasarana pengabdian kepada 

masyarakat; 

 
100% tersedia dokumen hasil analisis 

kebutuhan yang menyangkut jumlah, 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

LPPM melakukan analisis kebutuhan 

yang menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat; dan 

 

 
LPPM menyusun laporan secara tertulis 

kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dikelolanya kepada 

Rektor 

Universitas. 

jenis, dan spesifikasi sarana dan 

prasarana pengabdian kepada 

masyarakat; 

 
100% tersusun laporan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

oleh LPPM kepada Rektor 

Universitas. 

Sebagai perguruan tinggi, dalam sistem 

kelembagaan pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat, Universitas wajib: 

a. Memiliki rencana strategis 

pengabdian kepada masyarakat yang 

merupakan bagian dari rencana strategis 

Universitas; 

b. Menyusun kriteria dan prosedur 

penilaian pengabdian kepada 

masyarakat paling sedikit 

menyangkut aspek hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan 

dan teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa; 

c. Menjaga dan meningkatkan mutu 

pengelolaan lembaga atau fungsi 

pengabdian kepada masyarakat 

dalam menjalankan program 

pengabdian kepada masyarakat 

secara berkelanjutan; 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi 

terhadap lembaga atau fungsi 

pengabdian kepada masyarakat dalam 

melaksanakan program pengabdian 

kepada masyarakat; 

e. memiliki panduan tentang kriteria 

Universitas bersama LPPM menyusun 

dan menetapkan rencana strategis 

pengabdian kepada masyarakat yang 

merupakan bagian dari rencana strategis 

Universitas. 

 
Universitas bersama LPPM, Fakultas 

dan Program Studi menyusun dan 

menetapkan kriteria dan prosedur 

penilaian pengabdian kepada 

masyarakat paling sedikit menyangkut 

aspek hasil pengabdian kepada 

masyarakat dalam menerapkan, 

mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan 

dan teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa; 

 

Universitas melalui LPPM menjaga 

dan meningkatkan mutu pengelolaan 

lembaga atau fungsi pengabdian 

kepada masyarakat dalam menjalankan 

program pengabdian kepada 

masyarakat secara berkelanjutan; 

 
Universitas melakukan pemantauan 

dan evaluasi terhadap LPPM dalam 

melaksanakan program pengabdian 

kepada masyarakat 

100% tersusun rencana strategis 

pengabdian kepada masyarakat 

yang merupakan bagian dari 

rencana strategis Universitas 

 
100% tersusun kriteria dan prosedur 

penilaian pengabdian kepada 

masyarakat paling sedikit menyangkut 

aspek hasil pengabdian kepada 

masyarakat dalam menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan 

ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

memajukan kesejahteraan 

umum serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa; 

 
100% terlaksana penjaminan muti 

secara berkelanjutan pada 

pengelolaan program pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas; 

 
100% terlaksana monitoring dan 

evaluasi terhadap LPPM dalam 

melaksanakan program pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas; 

 
100% tersedia panduan tentang 

kriteria pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar 

proses pengabdian kepada 

masyarakat; 

f. mendayagunakan sarana dan prasarana 

pada lembaga lain melalui kerjasama 

pengabdian kepada masyarakat; 

g. melakukan analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat; dan 

h. menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian 

kepada masyarakat dalam 

menyelenggarakan program 

pengabdian kepada masyarakat paling 

sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 

 

 
Universitas melalui LPPM menyusun 

panduan tentang kriteria pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat 

dengan mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar proses 

pengabdian kepada masyarakat. 

 
Universitas bersama LPPM, Fakultas 

dan Program Studi menjalin kerjasama 

dengan lembaga lain dalam 

pendayagunaan sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat 

 
Universitas melalui LPPM analisis 

kebutuhan yang menyangkut jumlah, 

jenis, dan spesifikasi sarana dan 

prasarana pengabdian kepada 

masyarakat 

 
Universitas melalui LPPM 

menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam menyelenggarakan 

program pengabdian kepada masyarakat 

paling sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 

proses pengabdian kepada masyarakat; 

 
100% terjalin kerjasama dengan 

lembaga lain dalam pendayagunaan 

sarana prasaran pengabdian; 

 
100% tersedia dokumen hasil analisis 

kebutuhan yang menyangkut jumlah, 

jenis, dan spesifikasi sarana dan 

prasarana pengabdian kepada 

masyarakat; 

 
100% terlaksana laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian 

kepada masyarakat dalam 

menyelenggarakan program 

pengabdian kepada masyarakat 

paling sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Kriteria minimal Pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat di 

Universitas meliputi penetapan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan, dan evaluasi serta 

pelaporan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

Penetapan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan, dan 

evaluasi serta 

pelaporan kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat tidak 

sesuai dengan kriteria 

minimal yang telah 

ditetapkan 

Kriteria minimal 

Pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat di 

Universitas belum 

ditetapkan 

 

Dosen tidak 

mengetahui Kriteria 

minimal pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat di 

Universitas yang 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan, dan 

evaluasi serta 

pelaporan kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Universitas melalui LPPM 

memastikan tersusunnya kriteria 

minimal pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas. 

 

Universitas melalui LPPM 

melakukan sosialisasi serta 

mewajibkan seluruh dosen untuk 

mengikuti sosialisasi kriteria 

minimal pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan, dan 

evaluasi serta pelaporan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

Pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat di Universitas secara 

kelembagaan dilaksanakan oleh 

Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM). 

Pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat di 

Universitas tidak 

terlaksana dengan 

baik 

Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) 

Universitas belum 

memiliki struktur dan 

tugas pokok fungsinya 

yang lengkap 

Universitas melengkapi struktur yang 

ada pada Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM). 

Sebagai sebuah lembaga yang 

bertugas melaksanakan pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat 

dalam sistem kelembagaan di 

Universitas, LPPM wajib: 

a. menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program pengabdian kepada 

Hasil dan luaran 

pengabdian kepada 

masyarakat tidak 

tercapai. 

 
Terbatasnya jenis, 

kualitas dan 

kuantitas luaran 

Rencana program 

pengabdian kepada 

masyarakat tidak 

sesuai dengan 

rencana strategis 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Universitas 

LPPM menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program penelitian sesuai 

pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan 

rencana strategis pengabdian 

kepada masyarakat 

Universitas. 
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masyarakat sesuai dengan 

rencana strategis pengabdian 

kepada masyarakat Universitas; 

b. menyusun dan 

mengembangkan peraturan, 

panduan, dan sistem penjaminan 

mutu internal kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat; 

c. memfasilitasi pelaksanaan 

kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat; 

d. melaksanakan pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat; 

e. melakukan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; 

f. memfasilitasi kegiatan 

peningkatan kemampuan 

pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat; 

g. memberikan penghargaan 

kepada pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat yang 

berprestasi; 

mendayagunakan sarana dan 

prasarana pengabdian 

kepada masyarakat pada 

lembaga lain melalui 

kerjasama; 

i. melakukan analisis kebutuhan 

yang menyangkut jumlah, jenis, 

dan spesifikasi sarana dan 

prasarana pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

h. j.  menyusun laporan 
kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dikelolanya. 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

dihasilkan. 

 
Universitas terkena 

sanksi dari 

penyandang dana 

secara individu 

pengabdi maupun 

kelembagaan. 

 
Usulan pengabdian 

kepada masyarakat 

tidak dapat diajukan. 

 
Universitas tidak 

memiliki data yang 

komprehensif terkait 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

 
Peraturan, panduan, 

dan sistem penjaminan 

mutu internal 

kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

tidak tersedia 

 
Pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat tidak 

terfasilitasi 

 
Pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat tidak 

terlaksana 

 
Diseminasi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat tidak 

terlaksana 

 

 
Peningkatan 

kemampuan 

pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat 

tidak terfasilitasi Tidak 

ada penghargaan 

pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat 

yang berprestasi 

 
Tidak terjalin 

kerjasama dengan 

lembaga lain dalam 

pendayagunaan 

sarana dan prasarana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

 
LPPM menyusun dan 

mengembangkan peraturan, 

panduan, dan sistem penjaminan 

mutu internal kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

 
LPPM bekerjasama dengan 

Fakultas dan Prodi memfasilitasi 

pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat 

 
LPPM melaksanakan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat 

 
LPPM memfasilitasi pengabdi 

untuk melakukan diseminasi 

hasil pengabdian kepada 

masyarakat 

 
LPPM memfasilitasi pengabdi 

untuk meningkatkan kemampuan 

dalam melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat, penulisan 

artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaanintelektual 

(HKI) 

 
LPPM menetapkan kriteria 

pengabdi berprestasi serta 

memberikan penghargaan 

kepada pengabdi yang 

berprestasi 

 
LPPM menjalin kerjasama 

dengan lembaga lain dalam 

pendayagunaan sarana dan 

prasarana pengabdian kepada 

masyarakat 
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Tidak ada analisis 

kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, 

jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

 
LPPM tidak menyusun 

laporan kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

dikelolanya. 

LPPM melakukan analisis 

kebutuhan yang menyangkut 

jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat 

 
LPPM menyusun laporan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

yang dikelolanya kepada 

Rektor secara tertulis 

Sebagai perguruan tinggi, dalam 

sistem kelembagaan pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat, 

Universitas wajib: 

a. Memiliki rencana strategis 

pengabdian kepada masyarakat 

yang merupakan bagian dari 

rencana strategis Universitas; 

b. Menyusun kriteria dan 

prosedur penilaian pengabdian 

kepadamasyarakat paling sedikit 

menyangkut aspek hasil 

pengabdian kepada masyarakat 

dalam menerapkan, 

mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

guna memajukan kesejahteraan 

umum serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa; 

c. Menjaga dan meningkatkan 

mutu pengelolaan lembaga 

atau fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam 

menjalankan program 

pengabdian kepada 

masyarakat secara 

berkelanjutan; 

Kualitas dan kuantitas 

kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

tidak berkembang. 

 
LPPM tidak berfungsi 

secara maksimal 

dalam pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

 
Pengabdi melakukan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

tidak sesuai dengan 

kompetensi dan 

bidang keilmuan. 

 
Sarana dan 

prasarana pengabdian 

kepada masyarakat di 

Universitas tidak 

dapat memenuhi 

kebutuhan. 

 
Universitas 

mendapatkan sanksi dari 

DIKTI dan penurunan 

klaster perguruan 

Rencana strategis 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

merupakan bagian dari 

rencana strategis 

Universitas belum 

mutakhir 

 
Kriteria dan prosedur 

penilaian pengabdian 

kepada masyarakat 

belum 

memenuhi aspek hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat dalam 

menerapkan, 

mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi guna 

memajukan 

kesejahteraan umum 

serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa 

 
Peningkatan mutu 

pengelolaan lembaga 

atau fungsi pengabdian 

Universitas bersama LPPM 

menyusun dan menetapkan 

rencana strategis pengabdian 

kepada masyarakat yang merupakan 

bagian dari rencana strategis 

Universitas 

 
Universitas bersama LPPM, 

Fakultas dan Prodi menyusun dan 

menetapkan kriteria dan 

prosedur penilaian pengabdian 

kepada masyarakat belum 

memenuhi aspek hasil pengabdian 

kepada masyarakat dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan 

dan teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 
Universitas melalui LPPM 

menjaga dan meningkatkan mutu 

pengelolaan atau fungsi pengabdian 

kepada masyarakat dalam 

menjalankan program pengabdian 

kepada masyarakat secara 

berkelanjutan. 
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d. Melakukan pemantauan dan 

evaluasi terhadap lembaga 

atau fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam 

melaksanakan program 

pengabdian kepada 

masyarakat; 

e. Memiliki panduan tentang 

kriteria pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat dengan 

mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar proses 

pengabdian kepada 

masyarakat; 

f. Mendayagunakan sarana dan 

prasarana pada lembaga lain 

melalui kerjasama pengabdian 

kepada masyarakat; 

Melakukan analisis kebutuhan 

yang menyangkut jumlah, jenis, 

dan spesifikasi sarana dan 

prasarana pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

h. Menyampaikan laporan 

kinerja lembaga atau 

fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam 

menyelenggarakan 

program pengabdian 

kepada masyarakat paling 

sedikit melalui pangkalan 

data pendidikan tinggi. 

tinggi. kepada masyarakat 

dalam menjalankan 

program pengabdian 

kepada masyarakat 

belum dilaksanakan 

secara berkelanjutan 

 
Pemantauan dan 

evaluasi terhadap 

lembaga atau fungsi 

pengabdian kepada 

masyarakat dalam 

melaksanakan 

program pengabdian 

kepada masyarakat 

belum dilaksanakan 

 
Panduan tentang 

kriteria pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat belum 

mengacu pada 

standar hasil, standar 

isi, dan standar proses 

pengabdian kepada 

masyarakat 

 
Pendayagunaan 

sarana dan prasarana 

pada lembaga lain 

melalui kerjasama 

pengabdian kepada 

masyarakat belum 

maksimal 

 
Belum dilakukan 

analisis kebutuhan 

yang menyangkut 

jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan 

prasarana pengabdian 

kepada masyarakat 

Universitas melakukan 

pemantauan dan evaluasi terhadap 

LPPM dalam melaksanakan 

program pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 
Universitas melalui LPPM 

menyusun panduan tentang 

kriteria pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat dengan 

mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar proses 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

 
Universitas bersama LPPM, 

Fakultas dan Prodi 

mendayagunakan sarana dan 

prasarana pengabdian pada 

lembaga lain melalui program 

kerja sama pengabdian kepada 

masyarakat 

 
Universitas bersama LPPM, 

Fakultas dan Prodi melakukan 

analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat. 

 
Universitas melalui LPPM 

menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi pengabdian 

kepada masyarakat dalam 

menyelenggarakan program 

pengabdian kepada masyarakat 

paling sedikit melalui pangkalan 

data 
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Kinerja lembaga atau 

fungsi pengabdian 

kepada masyarakat 

dalam menyelenggarakan 

program pengabdian 

kepada masyarakat 

belum dilaporkan 

paling sedikit melalui 

pangkalan data 

pendidikan tinggi. 

pendidikan tinggi. 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Renstra pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

2) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat tingkat universitas 

3) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

4) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas/Prodi 

5) Prosedur penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat 
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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 

 

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang 

bermutu dan berkelanjutan. Universitas Panca Marga Probolinggo wajib menyediakan anggaran yang memadai agar 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi 

Universitas. Oleh karena itu, Universitas Panca Marga Probolinggo menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya 

standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukan produktivitas dan efektivitas 

institusi dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Sesuai dengan 
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Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar 

hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada 

masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat serta standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  

Dekan 

Ketua Program Studi  

LPPM 

Dosen 

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan 

pembudayaan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2) Roadmap pengabdian tingkat Universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian 

Universitas 

3) Roadmap pengabdian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah pengabdian 

Fakultas yang merupakan warna/ciri pengabdian Fakultas/Prodi 

4) Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk hard copy 

maupun soft copy 

5) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma 

PerguruanTinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

6) Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar 

belakang keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian 

secara bersama 

7) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam 

pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan 

peraturan Perguruan Tinggi. 

8) Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdi untuk mendapat persetujuan dari 

kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

9) Laporan hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan 

didokumentasikan serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

10) Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang 

diwujudkan baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan 
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IPTEK, bahan ajar, modul, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional 

dan didiseminasikan dalam seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di 

media massa, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru 

mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta 

menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Universitas Panca Marga Probolinggo. 

 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Sumber dan mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

di Universitas harus memenuhi 

kriteria minimal Standar 

Universitas menetapkan kriteria 

minimal sumber dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian 

kepada masyarakat di dalam 

100% tersusun kriteria minimal 

sumber dan mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat di dalam Standar 

Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Standar Pendanaan dan Pembiayaan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

 
Universitas melakukan sosialisasi 

kriteria minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat di dalam Standar 

Pendanaan dan Pembiayaan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

Pendanaan dan Pembiayaan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

Universitas 

 
100% dosen mengikuti sosialisasi dan 

memahami kriteria minimal sumber 

dan mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat di dalam Standar 

Pendanaan dan Pembiayaan 

Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Universitas wajib menyediakan dana 

internal untuk pengabdian kepada 

masyarakat yang digunakan untuk 

membiayai: 

a. Penetapan pengabdian kepada 

masyarakat; 

b. Pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat; 

c. Pengendalian pengabdian kepada 

masyarakat; 

d. Pemantauan dan evaluasi 

pengabdian kepada masyarakat; 

e. Pelaporan pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

Universitas mengalokasikan secara 

rutin dana internal untuk pengabdian 

kepada masyarakat di dalam RKAT yang 

digunakan untuk membiayai: 

a. Penetapan pengabdian 

kepada masyarakat; 

b. Pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat; 

c. Pengendalian pengabdian kepada 

masyarakat; 

d. Pemantauan dan evaluasi 

pengabdian kepada 

masyarakat; 

e. Pelaporan pengabdian kepada 

100% tersedia dana internal untuk 

pengabdian kepada masyarakat di 

alokasikan secara berkala di dalam 

RKAT yang digunakan untuk 

membiayai: 

a. Penetapan pengabdian 

kepada masyarakat; 

b. Pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat; 

c. Pengendalian pengabdian kepada 

masyarakat; 

d. Pemantauan dan evaluasi 

pengabdian kepada 

masyarakat; 
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

f. Diseminasi hasil pengabdian kepada 

masyarakat 

masyarakat; dan 

f. Diseminasi hasil pengabdian kepada 

masyarakat 

e. Pelaporan pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

f. Diseminasi hasil pengabdian 

kepada masyarakat 

Universitas menyediakan akses pendanaan 

pengabdian kepada masyarakat dari 

sumber lain meliputi pemerintah, 

kerjasama dengan lembaga lain di dalam 

maupun luar negeri, atau dana masyarakat. 

Universitas bekerjasama dengan 

LPPM memastikan ketersediaan akses 

pendanaan pengabdian kepada 

masyarakat dari sumber lain yaitu dari 

pemerintah, kerjasama dengan 

lembaga lain di dalam maupun luar 

negeri, atau dana 

masyarakat. 

100% tersedia akses pendanaan 

pengabdian kepada masyarakat selain 

dana internal yaitu dari pemerintah, 

kerjasama dengan lembaga lain di 

dalam maupun luar negeri, atau dana 

masyarakat. 

Universitas mengatur mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas Panca 

Marga Probolinggo. 

Universitas melalui LPPM menyusun 

mekanisme pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian kepada masyarakat. 

100% tersedia mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat di Universitas. 

Universitas wajib menyediakan dana 

pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat yang digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; dan 

b. Peningkatan kapasitas pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat 

Universitas memastikan ketersediaan 

dana pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat yang digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas 

seleksi proposal, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan, dan 

diseminasi hasil pengabdian 

kepada masyarakat; dan 

b. Peningkatan kapasitas 

pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat 

 
Universitas melalui LPPM memastikan 

penggunaan dana pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat telah 

sesuai dengan standar melalui 

monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan. 

100% tersedia dana pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat 

yang digunakan untuk membiayai: 

a. Manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas 

seleksi proposal, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan, dan 

diseminasi hasil pengabdian 

kepada masyarakat; dan 

b. Peningkatan kapasitas 

pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat 

 

 
100% penggunaan dana pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat telah 

sesuai dengan standar pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Sumber dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat di Universitas 

harus memenuhi kriteria 

minimal Standar Pendanaan 

dan Pembiayaan Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Usulan pengabdian kepada 

masyarakat tidak didanai 

Kriteria minimal 

sumber dan 

mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat di 

Universitas belum 

ditetapkan. 

 

Dosen tidak 

mengetahui kriteria 

minimal 

sumber dan 

mekanisme 

pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian 

LPPM Universitas menetapkan 

kriteria minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

Mensosialisasikan kriteria minimal 

sumber dan mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat 

Universitas wajib menyediakan 

dana internal untuk pengabdian 

kepada masyarakat yang 

digunakan untuk membiayai: 

a. Penetapan pengabdian 

kepada masyarakat; 

b. Pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat; 

c. Pengendalian 

pengabdian kepada 

masyarakat; 

d. Pemantauan dan 

evaluasi pengabdian 

kepada masyarakat; 

e. Pelaporan pengabdian 

kepada masyarakat; dan 

f. Diseminasi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Kegiatan pengabdian 

tidak terlaksana 

 
Luaran pengabdian kepada 

masyarakat tidak ada 

 
Kinerja, peringkat, dan 

klaster Universitas di 

tingkat nasional dalam 

pengabdian kepada 

masyarakat menurun 

Tidak tersedia dana 

internal untuk 

kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Universitas memastikan ketersediaan 

dana internal untuk pengabdian 

kepada masyarakat yang 

digunakan untuk membiayai: 

a. Penetapan pengabdian 

kepada masyarakat; 

b. Pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat; 

c. Pengendalian pengabdian 

kepada masyarakat; 

d. Pemantauan dan evaluasi 

pengabdian kepada masyarakat; 

e. Pelaporan pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

f. Diseminasi hasil pengabdian 

kepada 

masyarakat 
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Universitas menyediakan akses 

pendanaan pengabdian 

kepada masyarakat dari 

sumber lain meliputi 

pemerintah, kerjasama dengan 

lembaga lain di dalam maupun 

luar negeri, atau dana 

masyarakat. 

Pengabdi tidak 

mendapatkan pendanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat dari sumber 

lain meliputi pemerintah, 

kerjasama dengan 

lembaga lain di dalam 

maupun luar negeri, atau 

dana masyarakat. 

Tidak tersedianya akses 

pendanaan pengabdian 

kepada masyarakat dari 

sumber lain meliputi 

pemerintah, kerjasama 

dengan lembaga lain di 

dalam maupun luar 

negeri, atau 

dana masyarakat. 

Universitas bekerjasama dengan 

LPPM memastikan ketersediaan 

akses pendanaan pengabdian 

kepada masyarakat dari sumber 

lain meliputi pemerintah, 

kerjasama dengan lembaga lain di 

dalam maupun luar negeri, atau 

dana masyarakat. 

Universitas mengatur 

mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat di Universitas. 

Alokasi pendanaan 

dan pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat di Universitas 

tidak tepat sasaran 

Tidak tersedianya 

mekanisme 

pendanaan dan 

pembiayaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

Universitas melalui 

LPPM mengatur mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian kepada masyarakat 

Universitas wajib 

menyediakan dana pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat 

yang digunakan untuk 

membiayai: 

1. manajemen pengabdian 

kepada masyarakat yang 

terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan, dan 

diseminasi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

2. peningkatan kapasitas 

pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat 

Kegiatan pengabdian 

tidak terlaksana dengan 

maksimal 

 

Luaran pengabdian kepada 

masyarakat tidak ada 

 
Kinerja, peringkat, dan 

klaster Universitas di 

tingkat nasional dalam 

pengabdian kepada 

masyarakat menurun 

Tidak tersedia dana 

pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Universitas memastikan 

ketersediaan dana pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat yang 

digunakan untuk membiayai: 

1. manajemen pengabdian 

kepada masyarakat yang 

terdiri atas seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

2. peningkatan kapasitas 

pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Renstra pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

2) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat tingkat universitas 

3) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas 

4) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas/Prodi 

5) Prosedur penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat 

8. REFERENSI 
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