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Tujuan 

Menjamin  terlaksananya kegiatan  perkuliahan yang  lancar, tertib dan baik 

sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. 

 

Ruang Lingkup  

Prosedur dan pelaksanaan perkuliahan dalam prosedur ini diterapkan terhadap 

setiap proses yang terkait dengan pelaksanaan perkuliahan. 

 

Definisi 

1. Mahasiswa adalah pihak yang telah melakukan her-registrasi dan 

mengajukan KRS pada semester yang bersangkutan.  

2. Dosen adalah pihak yang memberikan materi perkuliahan baik secara 

mandiri ataupun team teaching sesuai jadwal yang dibuat oleh Fakultas.  

3. Tata Usaha adalah pihak yang mendistribusikan Surat Keputusan (SK) 

mengajar dan jadwal perkuliahan serta mengumumkannya kepada 

mahasiswa.  

4. Kaprodi adalah pihak yang membuat jadwal perkuliahan, SK mengajar 

dosen, memvalidasi kehadiran dosen dengan pelaksanaan perkuliahan, 

membuat form kontrak perkuliahan, form jurnal perkuliahan, dan membuat 

daftar hadir mahasiswa. 

5. Dekan adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perkuliahan.  

6. Teknoligi Informasi (TI) adalah pihak yang membuat rekapitulasi daftar 

hadir dosen pada tiap akhir bulan.  

 

Referensi 

Manual Mutu Universitas Bojonegoro 

Buku Pedoman Akademik Universitas Bojonegoro 
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Garis Besar Prosedur:  

Mahasiswa  

1. Telah melakukan her-registrasi dan mengajukan KRS pada semester yang 

bersangkutan 

2. Mengetahui jadwal perkuliahan. 

3. Menandatangani kontrak perkuliahan. 

4. Mengikuti perkuliahan dengan menandatangani jurnal perkuliahan dan daftar 

hadir mahasiswa. 

 

Dosen 

1. Menerima jadwal perkuliahan dan Surat Keputusan (SK) mengajar dosen. 

2. Menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP). 

3. Menerima form kontrak perkuliahan, form jurnal perkuliahan dan daftar hadir 

mahasiswa. 

4. Membuat kontrak perkuliahan. 

5. Melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal dengan membawa jurnal 

perkuliahan dan daftar hadir mahasiswa. 

6. Membuat surat izin yang di tujukan kepada Dekan apabila tidak masuk. 

7. Mengganti jam mengajar yang kosong apabila kehadiran kurang dari 75%. 

8. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengganti jam mengajar. 

9. Menentukan jadwal pengganti perkuliahan. 

10. Membuat berita acara jadwal pengganti perkuliahan. 

 

Tata Usaha 

1. Menggandakan dan mendistribusikan jadwal perkuliahan dan Surat 

Keputusan (SK) mengajar dosen. 

2. Mengumumkan jadwal perkuliahan kepada mahasiswa. 

3. Mengumumkan jadwal pengganti perkuliahan kepada mahasiswa, apabila ada 

dosen yang melakukan penggantian jadwal perkuliahan. 
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Kaprodi 

1. Membuat jadwal perkuliahan dan draf Surat Keputusan (SK) mengajar dosen. 

2. Menerima Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan mengarsipkannya. 

3. Membuat form kontrak perkuliahan, form jurnal perkuliahan dan daftar hadir 

mahasiswa. 

4. Menerima rekapitulasi daftar hadir dosen tiap akhir bulan dari TI. 

5. Melakukan validasi kehadiran dosen dengan pelaksanaan perkuliahan. 

6. Menyampaikan/memanggil dosen apabila kehadiran kurang dari 75% pada 

setiap bulannya. Dosen wajib mengganti jam mengajar tersebut dengan 

membuat surat pernyataan. Apabila kejadian tersebut terulang kembali jam 

mengajar yang tidak terpenuhi maka akan dikeluarkan surat peringatan 

Rektor tahap pertama. Rektor berhak mengeluarkan surat peringatan sampai 

dengan tahap ke tiga. Apabila sampai dengan surat peringatan Rektor tahap 

tiga tidak dihiraukan, maka akan dikenakan skorsing (tidak boleh mengajar 

selama satu semester), jika setelah mendapatkan skorsing jam mengajar 

kembali tidak terpenuhi maka dikeluarkan surat peringatan Rektor tahap 

terakhir, selanjutnya pada tahap akhir apabila jam mengajar kembali tidak 

dipenuhi dosen di berhentikan secara tidak hormat. 

7. Menerima surat ijin dosen. 

8. Menyerahkan foto copy surat ijin dosen ke TI. 

9. Menerima berita acara pengganti jadwal perkuliahan. 

10. Menyerahkan berita acara pengganti jadwal perkuliahan ke TI. 

11. Menyampaikan kepada dosen, apabila jadwal pengganti perkuliahan  

dilaksanakan pada hari libur dosen tidak mendapatkan tunjangan kinerja. 

12. Menyampaikan kepada dosen, apabila sampai dengan waktu UTS/UAS 

kehadiran dan pelaksanaan perkuliahan tidak mencapai 75% UTS/UAS 

ditunda 2 minggu, dan dosen pengampu mata kuliah wajib menyelesaikan 

materi. 
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Dekan 

1. Menandatangani jadwal perkuliahan dan Surat Keputusan (SK) mengajar 

dosen. 

2. Dekan membuat laporan kepada Rektor tentang surat pernyataan dosen 

kesanggupan mengganti jam mengajar. 

3. Menerima surat ijin dosen. 

Teknologi Informasi (TI) 

1. Melakukan rekapitulasi daftar hadir dosen tiap akhir bulan. 

2. Melaporkan rekapitulasi daftar hadir dosen tiap akhir bulan kepada BAAk. 

3. Melaporkan rekapitulasi daftar hadir dosen tiap akhir bulan kepada Kaprodi. 

4. Menerima foto copy surat ijin dosen dan mengarsipkannya. 

5. Menerima berita acara pengganti jadwal perkuliahan dan mengarsipkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Bagan Alir SOP Perkuliahan (untuk Dosen) 
 

MAHASISWA DOSEN TATA USAHA KAPRODI DEKAN TI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Rekapitulasi daftar hadir dosen 

tiap akhir  bulan 

Validasi kehadiran dosen dengan 

pelaksanakan perkuliahan  

Kehadiran dosen kurang dari 75% 

Kaprodi memanggil dosen untuk segera 

memenuhi jam mengajar. Dosen 
membuat surat pernyataan kesanggupan 

mengganti jam mengajar. 

 
 

1. Membuat jadwal perkuliahan  

2. Membuat draf  SK mengajar dosen 

Menerima form jurnal 
perkuliahan dan daftrar hadir 

mahasiswa 

Menandatangani jadwal 

perkuliahan dan SK 
mengajar dosen 

Menggandakan dan 

mendistribusikan jadwal 
perkuliahan dan SK 

mengajar dosen 

Menerima jadwal 

perkuliahan dan SK 

mengajar dosen 

Menyusun Satuan Acara 

Perkuliahan (SAP)  

Membuat kontrak 

perkuliahan  

Menandatangani 

kontrak perkuliahan  

Menerima Satuan Acara Perkuliahan 

(SAP) dan diarsipkan 

1. Membuat form kontrak 

perkuliahan 

2. Membuat form jurnal perkuliahan 

3. Membuat daftar hadir mahasiswa 

Melaksanakan perkuliahan 

sesuai jadwal dengan 
membawa jurnal perkuliahan 
dan daftar hadir mahasiswa 

Mengikuti perkuliahan 

dengan menandatangani 
jurnal perkuliahan  dan 

daftar hadir mahasiswa 

Membuat laporan ke Rektor 

Mengetahui jadwal 

perkuliahan  

Apabila tidak masuk wajib 

membuat surat ijin kepada 
Dekan. 

Apabila hal tersebut terulang kembali 
dosen akan diberi Surat Peringatan (SP) 

Rektor. SP Rektor dapat dikeluarkan 

sampai dengan 4 (empat) tahap. Setelah 

4 (empat) tahap, tahap terakhir 

pemberhentian dosen dengan tidak 

hormat. 
 

Menerima surat ijin dosen 
Menerima foto copy surat ijin 

dosen dan mengarsipkannya. 

Kesanggupan untuk 
mengganti jam mengajar  

Menentukan jadwal 

pengganti perkuliahan  

Mengumumkan jadwal 
pengganti perkuliahan 

kepada mahasiswa  

Membuat berita acara jadwal 

pengganti perkuliahan  

Menerima berita acara pengganti  

jadwal perkuliahan  

Apabila jadwal pengganti perkuliahan 

dilaksanaan pada hari libur dosen 

tidak mendapatkan tunjangan kinerja.  

Menerima berita acara pengganti 

jadwal perkuliahan dan 

mengarsipkannya. 

Apabila sampai dengan waktu 

UTS/UAS kehadiran dan pelaksanaan 
perkuliahan tidak mencapai 75%, 

UTS/UAS ditunda 2 minggu, dan 

dosen pengampu mata kuliah wajib 
menyelesaikan materi. 

BAAk menerima rekapitulasi 

daftar hadir dosen tiap akhir  

bulan dan melaporkan 
kepada PUREK  I/Rektor 
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BERITA ACARA PENGGANTI JADWAL PERKULIAHAN 

PROGRAM STUDI……………………………… 

SEMESTER GANJIL/GENAP *} TAHUN AKADEMIK 20...../20..... 

 

 

1. Bahwa pada hari ini, ..................... tanggal, ................................... pukul, ................... saya selaku 

Dosen Fakultas .............................................................. Universitas Bojonegoro melakukan 

penggantian jadwal perkuliahan untuk mata kuliah ...................................... 

2. Jadwal perkuliahan yang seharusnya pada : 

Hari : ...................................................... 

Tanggal : ...................................................... 

Jam : .....................s/d ....................WIB. 

3. Diganti dengan jadwal perkuliahan baru pada : 

Hari  : ...................................................... 

Tanggal : ...................................................... 

Jam : .....................s/d ....................WIB. 

 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 Bojonegoro, ................................... 

Mengetahui,  

Kaprodi, Dosen Pengampu Mata Kuliah, 

 

 

 

NIDN. NIDN. 

 

 

 

Keterangan : 

*}  coret yang tidak dipilih

F1-PD-023 
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JURNAL PERKULIAHAN 
 

Fakultas :  

Mata Kuliah :  

Kode Mata Kuliah :  

SKS : 

Semester : 

Tujuan Pembelajaran : 

 

PERTEMUAN 

KE 

HARI / 

TANGGAL 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 
REALISASI 

TANDA TANGAN JUMLAH MHS 

Dosen Mahasiswa Hadir Tidak 

Hadir 

I  Disesuaikan dengan SAP      

II        

......        

VIII UJIAN TENGAH SEMESTER 

IX        

X        

......        

XVI UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

 Bojonegoro, ............................ 

Mengetahui,  

Kaprodi, Dosen Pengampu Mata Kuliah, 

 

 

......................................... ................................................ 

NIDN. ............................. NIDN. .....................................

F1-PD-024 
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KONTRAK PERKULIAHAN 
 

NO URAIAN KETERANGAN 

1 Identitas Mata Kuliah :  

Nama Mata Kuliah Diisi nama mata kuliah 

Kode Mata kuliah Diisi kode mata kuliah 

Bobot SKS Diisi jumlah SKS mata kuliah 

Semester Diisi semester yang diampu 

Hari Pertemuan Diisi jumlah hari pertemuan 

Tempat Pertemuan Diisi tempat perkuliahan 

Dosen Pengampu Mata 

Kuliah 
Diisi nama Dosen Pengampu/Penanggung Jawab/Koordinator 

2 Manfaat Mata Kuliah 
Diisi dengan menjelaskan tentang manfaat dan kompetensi yang 

diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah yang 

diajarkan 

3 Deskripsi Mata Kuliah 
Diisi dengan menguraikan ruang lingkup mata kuliah, kaitannya 

dengan mata kuliah lain dan kompetensi lulusan program studi yang 

telah ditetapkan. 

4 Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar 

Diisi rumusan SK dari mata kuliah yang menggambarkan kemampuan 

mahasiswa yang diharapkan setelah satu semester mengikuti 

pembelajaran. Disamping itu disebutkan pula kompetensi dalam setiap 

aspek materi pokok yang harus dilatihkan kepada mahasiswa. 

5 Strategi Perkuliahan Diisi dengan menguraikan strategi Student Centered Learning (SCL) 

agar proses pembelajaran berjalan dalam suasana kondusif. 

6 Materi Pokok 
Diisi dengan menguraikan materi bahasan sebagai materi bahan ajar 

yang dibutuhkan mahasiswa untuk mencapai KD yang telah 

ditentukan. 

7 Bahan Bacaan Diisi dengan sumber belajar yang dipakai sebagai acuan dalam proses 

pembelajaran. 

8 Tugas-tugas Diisi dengan tugas-tugas yang diberikan seperti pembuatan paper, 

mereview, jurnal, dan pendalaman materi, praktikum, dan lain-lain. 

9 Kriteria Penilaian dan 

Standart Penilaian 
Diisi dengan teknik dan instrumen penilaian yang akan digunakan. 

10 Tata Tertib Mahasiswa 

dan Dosen 

Diisi dengan tata tertib mahasiswa dan dosen sesuai dengan pedoman 

akademik fakultas 

11 Jadwal Kuliah Diisi dengan menyebutkan tanggal perkuliahan, pokok bahasan yang 

diberikan dan bahan bacaan yang digunakan. 

 

  Bojonegoro, .............................. 

Wakil Mahasiswa,  Dosen Pengampu Mata Kuliah, 

 

 

............................................       ............................................ 

    NIM. .......................................        NIDN. .....................................

F1-PD-025 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
 

Mata Kuliah : 

Kode Mata Kuliah :  

SKS : 

Semester : 

 

MINGGU 

KE 
POKOK  

BAHASAN 

TUJUAN 

INSTRUKSIONAL 

UMUM 

TUJUAN 

INSTRUKSIONAL 

KHUSUS 

MATERI 

KEGIATAN MEDIA EVALUASI SUMBER 

Dosen Mahasiswa 

I 
 

 

        

II 
 

 

        

III 
 

 

        

IV 
 

 

        

Dst. 
 

 

        

 

 Bojonegoro, ............................ 

Mengetahui,  

Kaprodi, Dosen Pengampu Mata Kuliah, 

 

......................................... ................................................ 

NIDN. ............................. NIDN. .....................................

F1-PD-026 
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SURAT PERNYATAAN 

 
 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini saya : 

Nama :  ...................................... 

NIDN :  ...................................... 

Fakultas :  ...................................... 

 Universitas Bojonegoro 

Dengan ini menyatakan bahwa,  

Saya sanggup memenuhi atau mengganti jam perkuliahan sebanyak .........(     ) 

kali tatap muka untuk perkuliahan yang kosong pada tanggal ........................ 

dengan mata kuliah ............................. semester ......................... tahun akademik 

................................ 

Dan apabila saya tidak konsinten dengan pernyataan tersebut, saya bersedia 

menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Bojonegoro. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa 

tekanan dari pihak manapun. 

 

 

 Bojonegoro, ............................ 

Mengetahui,  

Dekan Yang membuat pernyataan,  

 

 

 

(.......................................) (......................................) 

NIDN. .............................. NIDN. ............................. 

 

F1-PD-027 


