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1.   Visi Misi Universitas 

PGRI Banyuwangi 

Visi 

Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 

2027 

 

Misi 

1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang 

efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 

2) Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya 

mutu; dan 

3) Memperluas jejaring dengan stakeholders. 

2.   Rasional Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang 

pelaksanaan pembelajaran pada program studi, yang dilakukan 

secara interaktif antara dosen dan mahasiswa melalui kuliah, 

responsi, seminar, praktikum, praktek studio, praktek bengkel 

atau praktek lapangan. 

3.   Subyek/Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Mencapai/ 

Memenuhi Isi Standar 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor I 

3. Dekan  

4. Ketua Prodi 

5. Dosen 

6. Dosen Pembimbing Akademik Program Studi 

4.   Definisi Istilah a. Proses Pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat  

minat  dan  perkembangan  fisik  serta  psikologis peserta   

didik;   dosen   memberikan   keteladanan;  setiap satuan 

pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran 

secara efektif dan efisien; 

b. Pelaksanaan Pembelajaran harus memperhatikan jumlah 

maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar 

maksimal setiap dosen, rasio maksimal buku teks pelajaran 

setiap  peserta  didik  dan  rasio  maksimal  jumlah  peserta 

didik setiap pendidik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik 

setiap pendidik; 

c. Pembimbingan Akademik adalah pembimbingan yang 

dilakukan oleh dosen pembimbing akademik kepada 

mahasiswa berkaitan dengan permasalahan akademik dan non 

akademik. 

d. Interaktif memiliki artian bahwa capaian pembelajaran lulusan 

diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara 

mahasiswa dan dosen. 
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 e. Holistik memiliki artian bahwa proses pembelajaran 

mendorong  terbentuknya  pola  pikir  yang  komprehensif dan   

luas   dengan   menginternalisasi keunggulan   dan kearifan 

lokal maupun nasional. 

f. Integratif memiliki artian bahwa Capaian Pembelajaran 

Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi    

untuk    memenuhi    capaian    pembelajaran lulusan secara 

keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui 

pendekatan antardisiplin dan multidisiplin; 

g. Saintifik  memiliki  artian  bahwa  Capaian  Pembelajaran 

Lulusan diraih 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 

h. Kontekstual memiliki artian bahwa Capaian Pembelajaran 

Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 

disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan 

masalah dalam ranah keahliannya; 

i. Tematik memiliki artian bahwa Capaian Pembelajaran 

Lulusan    diraih    melalui    proses    pembelajaran    yang 

disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi 

dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui 

pendekatan transdisiplin; 

j. Efektif   memiliki   artian   bahwa   Capaian   Pembelajaran 

Lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan 

internalisasi  materi secara baik dan benar dalam kurun 

waktu yang optimum; 

k. Kolaboratif memiliki artian bahwa Capaian Pembelajaran 

Lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang 

melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk 

menghasilkan    kristalisasi    sikap,    pengetahuan,    dan 

keterampilan; 

l. Berpusat pada Mahasiswa memiliki artian bahwa Capaian 

Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran 

yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, 

kepribadian,      dan      kebutuhan mahasiswa,      serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan. 

5.   Pernyataan Isi Standar a. Program Studi menetapkan karakteristik proses pembelajaran 

program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, 

saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan 

berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan 

yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran; 

b. Dosen menyusun RPS semua mata kuliah minimal satu 

minggu sebelum perkuliahan dimulai; 

c. Program Studi menyusun sistem mata kuliah (kuliah dan 

praktikum) dilengkapi dengan RPS mata kuliah paling sedikit 

memuat : 

 nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, 

semester, sks, nama dosen pengampu; 

 Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada 

mata kuliah; 
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  kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran untuk memenuhi Capaian Pembelajaran 

Lulusan; 

 bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan 

dicapai; 

 metode pembelajaran; 

 waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan 

pada tiap tahap pembelajaran; 

 pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam 

deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa 

selama satu semester; 

 kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 

 daftar referensi yang digunakan 

e. Isi materi pembelajaran yang terdapat di dalam RPS memiliki 

kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian 

pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala. 

f. Program Studi menyusun Pedoman Peninjauan dan 

Pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja. 

g. Program Studi merencanakan dan melaksanakan peninjauan 

dan pemutakhiran RPS dilakukan secara berkala serta dapat 

diakses oleh mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten. 

h. Program Studi menyelenggarakan dalam bentuk interaksi antara 

dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan 

belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-

visual terdokumentasi. 

i. Program Studi menerapkan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan Learning Outcome; 

j. Program Studi melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan metode yang bersifat SCL, meliputi: diskusi 

kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, 

pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, 

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, 

atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif 

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

k. Program Studi melaksanakan pembelajaran efektif selama 

paling sedikit 15 (lima belas) pertemuan, termasuk ujian tengah 

semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). 

l. Program Studi melaksanakan pembelajaran dalam bentuk 

praktikum, praktik, atau praktik lapangan minimal sebanyak 

20% dari keseluruhan jam perkuliahan dalam satu semester 

m. Program Studi menetapkan beban belajar mahasiswa 

dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS), 

paling sedikit 144 SKS. 
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6.   Strategi a. Pendokumentasian secara audio-visual pelaksanaan proses 

pembelajaran  

b. Ketua Prodi menugaskan dosen untuk menyusun RPS 

c. Evaluasi proses pembelajaran on going 

d. Program Studi melaksanakan workshop penyusunan perangkat 

pembelajaran 

e. Dosen menerapkan metode pembelajaran yang membuat 

mahasiswa aktif  

f. Dosen Pembimbing Akademik melaksanakan perwalian 

akademik di tiap awal semester 

g. Prodi melakukan monitoring perkuliahan 

7.   Indikator 1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program 

studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, 

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada 

mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai 

dengan Capaian Pembelajaran; 

2. Ketersediaan RPS semua mata kuliah minimal satu minggu 

sebelum perkuliahan dimulai; 

3. Ketersediaan sistem mata kuliah (kuliah dan praktikum) 

dilengkapi dengan RPS mata kuliah 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; 

i. Daftar referensi yang digunakan 

4. Ketersediaan isi materi pembelajaran yang memiliki 

kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian 

Pembelajaran Lulusan serta dapat ditinjau ulang secara 

berkala. 

5. Ketersediaan Pedoman Peninjauan dan Pemutakhiran RPS 

dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan dunia kerja; 

6. Keterlaksanaan peninjauan dan pemutakhiran RPS dilakukan 

secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, serta 

dilaksanakan secara konsisten; 
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 7. Penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan Learning 

Outcome; 

8. Keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

yang bersifat SCL, meliputi: diskusi kelompok, simulasi, 

studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau 

metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif 

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 

9. Keterlaksanaan pembelajaran efektif selama paling sedikit 15 

(lima belas) pertemuan, termasuk ujian tengah semester (UTS) 

dan ujian akhir semester (UAS). 

10. Keterlaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, 

praktik, atau praktik lapangan minimal sebanyak 20% dari 

keseluruhan jam perkuliahan dalam satu semester; 

11. Ketersediaan penetapan beban belajar mahasiswa dinyatakan 

dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS), paling sedikit 

144 SKS. 

8.   Dokumen terkait 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2023 

2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 

3. Dokumentasi audio-visual pelaksanaan proses pembelajaran  

4. Berita Acara Evaluasi proses pembelajaran On Going 

5. Daftar hadir, Berita Acara dan dokumen hasil Workshop 

Penyusunan Perangkat Pembelajaran 

6. Dokumen Perwalian Akademik 

7. Dokumen Monitoring Perkuliahan 

9.   Referensi 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan 

Peguruan Tinggi 

3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 

5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang 

Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan 

Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks 

Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 



 

 


