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Tujuan 

Menjamin  terlaksananya kegiatan  perkuliahan daring yang  lancar, tertib dan 

baik sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. 

 

Ruang Lingkup  

Prosedur dan pelaksanaan perkuliahan daring yang dijelaskan dalam prosedur ini, 

diterapkan terhadap setiap proses yang terkait dengan pelaksanaan perkuliahan 

daring. 

 

Definisi 

1. Mahasiswa adalah pihak yang telah melakukan her-registrasi, mengajukan 

KRS pada semester yang bersangkutan dan mengikuti perkuliahan daring. 

2. Dosen adalah pihak yang memberikan materi perkuliahan daring baik secara 

mandiri ataupun team teaching sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Fakultas. 

3. Tata Usaha adalah pihak host/ admin pelaksanaan perkuliahan daring 

dengan Microsoft Teams. 

4. Kaprodi adalah pihak yang mengatur dan memonitoring pelaksanaan 

perkuliahan daring. 

5. Dekan adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perkuliahan 

daring.  

6. Biro Administrasi Akademik (BAAk) dan Teknoligi Informasi (TI) 

adalah Pihak yang mempersiapkan perangkat dan memonitoring perkuliahan 

daring  dengan Microsoft Teams. 

 

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 daring. 

3. Mengikuti pelaksanaan perkuliahan daring dengan aplikasi Microsoft Teams. 

4. Menaati tata tertib pelaksanaan perkuliahan daring. 

5. Menemui/menghubungi dosen pengampu matakuliah untuk mendapatkan 

perkuliahan atau tugas yang setara dengan konversi terpenuhinya Capaian 

Pembelajaran Matakuliah (CPMK) bagi mahasiswa yang dalam mengikuti 

perkuliahan daring kurang dari 75%. 

 

Dosen 

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

2. Mempersiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak perkuliahan, 

dan materi perkuliahan. 

3. Melaksanakan perkuliahan daring menggunakan aplikasi Microsoft Teams 

sesuai dengan jadwal perkuliahan daring yang telah ditetapkan. 

4. Mendokumentasikan presensi perkuliahan melalui fitur yang tersedia di 

Microsoft Teams. 

5. Menyerahkan presensi perkuliahan kepada Ketua Program Studi melalui Tata 

Usaha. 

6. Mengganti jam perkuliahan daring yang tidak terlaksana, apabila perkuliahan 

daring kurang dari 75% sampai dengan pelaksanaan UTS/UAS. 

7. Melakukan evaluasi aktivitas mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan daring 

(minimal 75% sampai dengan waktu pelaksanaan UTS/UAS). 

8. Memberikan perkuliahan atau tugas yang setara dengan konversi 

terpenuhinya Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) bagi mahasiswa 

yang dalam mengikuti perkuliahan daring kurang dari 75%. 
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Tata Usaha 

1. Menggandakan dan mendistribusikan jadwal perkuliahan dan Surat 

Keputusan (SK) mengajar dosen. 

2. Mengumumkan jadwal perkuliahan kepada mahasiswa. 

3. Bersama TI membuat room/ kelas perkuliahan daring pada aplikasi Microsoft 

Teams. 

4. TU sebagai host/ admin pelaksanaan perkuliahan daring, secara personal 

mengingatkan dosen 10 (sepuluh) menit sebelum perkuliahan dimulai untuk 

login sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan  

5. Mengingatkan dosen 10 (sepuluh) menit sebelum perkuliahan selesai untuk 

keluar kelas/ room sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta berlaku 

pada jam perkuliahan selanjutnya. 

6. Menerima presensi perkuliahan daring dari Dosen. 

7. Melaporkan presensi perkuliahan daring kepada Ketua Program Studi. 

 

Kaprodi 

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

2. Menyampaikan jadwal perkuliahan dan draf Surat Keputusan (SK) mengajar 

Dosen untuk ditanda tangani oleh Dekan. 

3. Melakukan monitoring perkuliahan daring. 

4. Menerima presensi perkuliahan daring dari Tata Usaha. 

5. Melaporkan presensi perkuliahan daring kepada BAAk/TI. 

6. Menerima laporan evaluasi perkuliahan daring dari BAAk/TI. 

7. Melakukan evaluasi aktivitas perkuliahan daring, apabila kurang dari 75% 

sampai dengan waktu pelaksanaan UTS/UAS, Kaprodi memanggil dosen 

untuk segera memenuhi jam mengajar. 

 

Dekan 

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

mengajar dosen. 
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2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan perkuliahan daring agar terlaksana 

dengan  lancar, tertib dan baik sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. 

 

BAAk/ TI 

1. Mempersiapkan perangkat perkuliahan daring dengan aplikasi Microsoft 

Teams. 

2. Bersama Tata Usaha membuat room/ kelas perkuliahan daring pada aplikasi 

Microsoft Teams. 

3. Melakukan monitoring perkuliahan daring. 

4. Menerima presensi perkuliahan daring dari Ketua Program Studi. 

5. Melakukan evaluasi pelaksanaan perkuliahan daring. 

6. Melaporkan aktivitas perkuliahan daring yang dilakukan oleh Dosen sampai 

dengan waktu pelaksanaan UTS/UAS kepada Dekan melalui Ketua Program 

Studi. 
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BAGAN ALIR       STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAKSANAAN PERKULIAHAN DARING 

MAHASISWA DOSEN TATA USAHA KAPRODI DEKAN BAAk/TI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 Membuat jadwal perkuliahan 

daring 

 Membuat draf  SK mengajar 
dosen 

Menandatangani jadwal 
perkuliahan daring dan SK 

mengajar dosen Menggandakan dan 

mendistribusikan jadwal 
perkuliahan dan SK 

mengajar dosen 

Menerima jadwal 
perkuliahan daring dan SK 

mengajar dosen 

 Mengikuti perkuliahan 

daring sesuai dengan 
jadwal dengan aplikasi 

Microsoft teams. 

 Menaati tata tertib 
pelaksanaan 

perkuliahan daring 

 

Mengetahui jadwal 

perkuliahan daring 

Mempersiapkan perangkat 
perkuliahan daring dengan 

aplikasi Microsoft Teams 

Mempersiapkan RPS, 
Kontrak Perkuliahan dan 

Materi Pekuliahan 

 
 

Menggunakan aplikasi 
Microsoft Teams 

 

Melaksanakan perkuliahan 

daring sesuai dengan jadwal. 

 
 

Melakukan monitoring 

perkuliahan daring 

Melakukan monitoring 

perkuliahan daring 

 

Melakukan evaluasi aktivitas 

perkuliahan daring, apabila kurang 
dari 75% sampai dengan waktu 

pelaksanaan UTS/UAS, Kaprodi 

memanggil dosen untuk segera 
memenuhi jam mengajar. 

 

Aktivitas mahasiswa 
dalam mengikuti 

perkuliahan daring kurang 

dari 75% sampai dengan 
waktu pelaksanaan 

UTS/UAS, maka 

mahasiswa harus 
menemui dosen 

pengampu MK untuk 

mendapatkan konversi 

Melakukan evaluasi aktivitas 
mahasiswa dalam mengikuti 

perkuliahan daring (minimal 

75% sampai dengan waktu 
pelaksanaan UTS/UAS), 

apabila tidak memenuhi 75% 

dosen harus memberikan 
perkuliahan atau tugas yang 

setara dengan konversi 

terpenuhinya CPMK. 
 

 Tata usaha sebagai host/ 

admin perkuliahan daring, 
secara personal  

mengingatkan dosen 10 

menit sebelum 
perkuliahan dimulai dan 

10 menit sebelum 
perkuliahan selesai untuk 

masuk dan keluar kelas 

sesuai dengan jadwal. 

 Dan belaku pada jam 

perkuliahan selanjutnya 

Bersama TI membuat room/ 
kelas perkuliahan daring 

pada aplikasi Microsoft 

Teams 
 

 Mendokumentasikan 

presensi perkuliahan 

melalui fitur yang tersedia 
di Microsoft Teams. 

 Menyerahkan presensi ke 
Kaprodi melalui TU 

 

Menerima presensi 

mahasiswa, dan melaporkan 

ke Kaprodi 

Menerima presensi mahasiswa, 

dan melaporkan  ke BAAk/ TI 

Menerima presensi mahasiswa 

Melakukan evaluasi perkuliahan 

daring, dan melaporkan kepada 

Dekan melalui Kaprodi 
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Tata Tertib Perkuliahan Daring 

Tata tertib yang harus dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai berikut : 

1. Dosen 

a) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan daring sesuai jadwal yang telah 

ditentukan oleh Program Studi. 

b) Dosen wajib berpakaian rapi dan memperhatikan estetika ruangan pada 

saat pembelajaran berlangsung. 

c) Dosen wajib mendokumentasikan presensi selama perkuliahan melalui 

fitur yang telah tersedia di Microsoft Teams. 

 

2. Mahasiswa 

a) Mahasiswa wajib login sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh 

Program Studi. 

b) Mahasiswa menggunakan nama profil dengan format NIM_NAMA, 

Contoh : 19632011001_BANGKIT SATRIA 

c) Mahasiswa wajib di depan kamera dengan selalu mengaktifkan kamera 

(turn camera on) dan mengikuti perkuliahan dengan baik sampai selesai. 

d) Mahasiswa wajib mematikan suara (mute) pada saat mengikuti 

perkuliahan, kecuali atas seijin dosen untuk menyalakan suara (unmute). 

e) Mahasiswa wajib berpakaian rapi, memperhatikan etika, dan estetika 

ruangan pada saat perkuliahan berlangsung. 

f) Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat 

mengikuti perkuliahan, kecuali atas seijin dosen. 


