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1. TUJUAN
Memberikan panduan dalam proses pembelajaran di program studi yang
memenuh i ketentuan yang berlaku dan standar proses pendidikan yang
ditetapkan.

2. RUANG lINGKUP
Prosedur Operasional Baku (POB) ini meliputi prosedur perencanaan ,
pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kuliah/praktikum .

3. PENGERTIANIDEFINISI
3 .1. Perkuliahan adalah kegiatan belajar mengajar yang mencakup
kuliah , praktikum dan ujian .
3.2. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka di
kelas antara dosen dengan mahasiswa pada jadwal yang telah
ditetapkan .
3.3 . Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan melibatkan
dosen (dapat dibantu asisten) dan mahasiswa yang menekankan
pad a aspek psikomotorik (keterampilan) baik dalam bentuk praktik
atau responsi.
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3.4 . Perkuliahan reguler adalah kegiatan belajar mengajar yang
diselenggarakan dalam satu tahun akademik yang dibagi menjadi
dua semester yaitu: ganjil dan genap.
3.5 . Perkuliahan ulang adalah keikutsertaan kembali mahasiswa dalam
perkuliahan pada suatu mata kuliah yang pernah diikuti
sebelumnya .
3.6 . Perkuliahan alih tahun akademik adalah perkuliahan yang
dilaksanakan pad a periode alih tahun akademik (antara semester
genap dan ganjil), di luar penyelenggaraan semester ganjil dan
genap . Perkuliahan alih tahun bertujuan untuk memberikan
kesempatan kepada mahasiswa yang mengulang mata kuliah
tertentu
dan/atau
mahasiswa
yang
akan
mempercepat
penyelesaian perkuliahannya untuk mencapa i masa studi tepat
waktu .
3 .7. Dit. AP adalah Direktorat Adm inistrasi Pendidikan .
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3.8 . Program TPB adalah Program Tmgkat Perslapan Bersama.
3 .9 . Mata kuliah TPB adalah paket mata kuliah dasar yang wajib diam bil
oleh mahasiswa di Tingkat Persia pan Bersama .
3.10 . Mata kuliah mayor adalah paket mata kuliah yang wajib di ambil
oleh mahasiswa sebagai bidang keahlian utama berdasarkall
disiplin keilmuan utama pada suatu departemen .
3 .11 . Mata kuliah interdepartemen adalah mata kuliah yang wajib diambil
oleh mahasiswa sebagai prasyarat mata kuliah mayor atau
mendukung kompetensi lulusan sesuai dengan ranca ngall
kurikulum yang telah ditetapkan.
3.12 . Mata kuliah minor adalah paket mata kuliah pilihan yang dap I
diambil oleh mahasiswa sebagai bidang keahlian pelengkap
(penunjang) kompetensi utamanya yang berasal dari departemen
lain di luar departemen mayornya.
3 .13. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah dari departemen di dalam
atau di luar mayornya yang dapat diambil oleh mahasiswa se baga
kompetensi pelengkap/pendukung.
3.14 . Koordinator mata kuliah adalah dosen yang berdasarka n
persyaratan pendidikan, keahlian dan jabatan akademi kn Ytl
ditugaskan menjadi penanggung jawab dan mengkoordina sika n
penyelenggaraan suatu mata kuliah.
3 .15. Dosen adalah dosen tetap atau tidak tetap yang berdasa rka ll
persyaratan pendidikan , keahlian dan kemampuannya dia ngk I
untuk menjalankan tugas pokok pendidikan/pengajaran.
3.16. Dosen mata kuliah adalah dosen yang berdasarkan persyarata ll
pendidikan dan keahliannya ditugaskan untuk mengajar suatu mall
kul iah .
3 .17. Pembimbing Akademik (PA) adal ah dosen yang ditunjuk/diteta pka n
oleh Ketua Departemen untuk melaksanakan tugas pembimbi nga ll
akademik mahasiswa (outbound/inbound student) .
3.18 . Asisten praktikum adalah seseorang yang berdasarkan persyarata ll
pendidikan dan keahlian ditugaskan membantu dosen dalan l
kegiatan praktikum.
3.19. Teknisi/pranata
adalah
seorang
tenaga
fungsional
yan
berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahliannya bertuga
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3.20 .
3.21 .
3.22.
3.23.

memfasilitasi dosen dan asisten dalam kegiatan praktikuml
penelitian .
Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada
program sarjana IPB .
GKM adalah Gugus Kendali Mutu yang bertugas dalam
melaksanakan proses pengendalian mutu akademik di departemen.
GPM adalah Gugus Penjamin Mutu yang bertugas dalam
melaksanakan proses penjaminan mutu akademik di fakultas .
TBMS (Total Beban Mengajar per Semester) adalah total jam
mengajar dosen per semester yang dihitung dengan rumus sebagai
berikut :
TBMS =L:(F*K*J)
Keterangan :
L:
jumlah beban mengajar dosen untuk seluruh mata kuliahl
praktikum yang diasuhnya (03/S 1IS2/S3).
F
frekuensi mengajar mata kuliah per semester (maksimum 14
pertemuan ).
K
kredit mata kuliah/praktikum.
J
jam pelajaran per kredit (1 sks setara dengan 1 jam pelajaran
untuk kuliah, 3 jam pelajaran untuk praktikum, dan 2 jam untuk
responsi). Satu jam pelajaran setara dengan 50-100 menit
kuliah/praktikum/responsi.
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3.24 . RBMM adalah rata-rata beban mengajar per minggu; dihitung
dengan membagi TBMS dengan 14 (em pat belas) minggu .
3.25. KSM adalah Kartu Studi Mahasiswa .
3.26. UTS adalah Ujian Tengah Semester.
3.27. UAS adalah Ujian Akhir Semester.

. REFERENSI
4.1. Keputusan Rektor IPB Nomor 169/K13/2004 tentang Sistem
Jaminan Mutu IPB.
4.2. Peraturan Rektor IPB Nomor 006/13/0T/2008 tentang Sistem
Penjaminan Mutu IPB 2008 - 2012 .
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5. KETENTUAN UMUM
5.1.

Ketentuan Pelaksanaan Kuliah/Praktikum
5.1 .1. Kuliah dan praktikum dilaksanakan 14 (em pat belas) kali
pertemuan tatap muka per semester dan dua kali ujian (UTS
dan UAS).
5.1.2. Jumlah maksimal dosen pengajar per kelas pada suatu
mata kuliah adalah 2 (dua) orang dan salah seorang di
antaranya bertindak sebagai koordinator mata kulia h.
Jumlah dosen pengajar dalam mata kuliah dapat lebih da ri
2 (dua) orang bila diperlukan atas pertimbangan kebutuha n
keahlian dosen pengajar dalam mata kuliah dan kaderisa si
dosen muda .
5.1.3 . Jumlah maksimal dosen per kelas praktikum adalah 4
(empat) orang dan salah seorang di antaranya bertind ak
sebagai koordinator praktikum . Tim dosen praktikum dapat
dibantu oleh asisten dan/atau teknisi .
5.1.4. Kuliah/praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yan g
ditetapkan oleh Oit. AP.
5.1.5. Oosen mata kuliah/praktikum ditetapkan setiap awal
semester dengan surat tugas mengajar dari Ketu a
OepartemenlDekan .
5.1.6. Kehadiran mahasiswa harus memenuhi minimal 80% untu k
kuliah, dan 100% untuk praktikum. Ketidakhadiran mahasiswa dalam kuliah harus disertai dengan surat izi n/
keterangan yang dikeluarkan oleh departemen/fakultas.
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5.2.

Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan Reguler

5.2.1 .
5.2.2.

Perkuliahan reguler dilaksanakan pad a semester ganjil ata u
genap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Oit. AP.
Perubahan atas jadwal perku liahan oleh departemen harus
dikoordinasikan dengan Oit. AP.
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Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan Ulang

5.3 .1.

5.3.2.

Perkuliahan ulang:
5.3.1.1.
Wajib diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan
huruf mutu E untuk mata kuliah program TPS,
mata kuliah mayor dan mata kuliah interdepartemen.
5.3.1.2. Dapat diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan
hu ruf mutu D untuk seluruh kategori mata kuliah
dengan persetujuan dosen koordinator mata kuliah .
5.3.1.3.
Tidak dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah
dinyatakan lulus (huruf mutu minimal C) dari mata
kuliah yang bersangkutan.
Perkuliahan ulang untuk mata kuliah program TPS , mata
kuliah mayor dan mata kuliah interdepartemen .
5.3.2.1 .
Mata kuliah yang berhuruf mutu E, wajib diulang.
5.3 .2.2.
Dapat diikuti maksimal 2 (dua) kali masa
perkuliahan . Jika setelah mengikuti dua kali
perkuliahan ulang huruf mutu yang diperoleh
tetap E, maka mahasiswa yang bersangkutan
akan dikeluarkan dari IPS.
5.3 .2.3.
Jarak waktu antara semester pada waktu
mengambil
perkuliahan
pertama
dengan
perkuliahan ulang tidak boleh lebih dari 2 (dua)
semester. Mahasiswa yang belum mengulang
perkuliahan dengan nilai E setelah 2 (dua)
semester dinyatakan mengundurkan diri dan yang
bersangkutan akan dikeluarkan dari IPS.
Perkuliahan ulang untuk mata kuliah minor/pendukung :
Sila setelah mengikuti perkuliahan ulang huruf
5.3.3.1.
mutu yang diperoleh tetap E, maka mahasiswa
dapat mengajukan pembatalan mata kuliah
tersebut
dengan
diketahui
oleh
dosen
pembimbing akademik dan disetujui oleh Ketua
Departemen. Pembatalan mata kuliah tersebut
mengakibatkan pembatalan minor yang diambil.
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5.3.3 .
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5.3 .3.2.

5.3.4 .

5.4.

Mata kuliah lain dalam paket minor yang tel ah
diambil yang mendapatkan huruf mutu > 0 tid ak
dapat dibatalkan dan diakui sebagai mata kuli ah
pendukung atau sebagai komponen dari minor
lain .
Nilai yang diperh itungkan dalam IPK adalah nilai ya ng
terbaik setelah perku liahan ulang .

Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan Alih Tahun Akademik

5.4.1.

5.4.2.

5.4 .3.

Beban kredit mata kuliah alih tahun , baik kuliah maupun
praktikum adalah setara dengan perkuliahan ya ng
diselenggarakan pada semester ganjil atau genap sesuai
yang tercantum pada kurikulum.
Jumlah mata kuliah yang dapat diikuti oleh seorang ma hasiswa dalam satu periode perku liahan alih tahun sebanyakbanyaknya 2 (dua) mata kuliah atau 6 (enam) sks.
Penyelenggaraan perkuliahan alih tahun akademik untuk
mata kul iah tertentu diajukan oleh Ketua Departemen/
Direktur Program Pendidikan TPB dengan ketentu an
sebagai berikut:
5.4 .3.1 . Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan alih ta hun
akademik diwajibkan melakukan registrasi ulang
dan membayar biaya perkuliahan (BPMK) sesuai
ketentuan .
5.4 .3.2. Jumlah min imum mahasiswa per ke las dalam
perkuliahan alih tahun akademik adalah 25 (dua
pu luh lima) orang .
5.4.3.3 . Nila i yang diperoleh pada perkuliahan al ih ta hun
akademik akan dimasukkan dalam transkrip pad a
semester berikutnya (semester setelah periode
alih tahun) .

Dept. ITSL
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6. PROSEDUR
6.1.

Rincian Prosedur
6.1.1.

Prosedur Perencanaan Kegiatan Kuliah/Praktikum
6.1.1.1.

6.1. 1.2.

Oit. AP menyusun jadwal kuliah/praktikum
dengan
mempertimbangkan
masukan
dari
departemen, mencetak daftar hadir kuliahl
praktikum serta menyerahkannya ke departemen
paling lambat satu minggu sebelum kegiatan
perkuliahan dimulai.
Ketua Oepartemen mengeluarkan surat tugas
mengajar bagi dosen di departemen , dengan
mempertimbangkan
masukan dari masingmasing bagian dan hasil rapat pembagian tugas
mengajar di tingkat departemen. Penetapan
dosen
pengajar
per
semester
mempertimbangkan distribusi beban mengajar dosen di
seluruh jenjang pendidikan berdasarkan pada
perhitungan beban mengajar (TBMS dan
RBMM) .
Oi bawah koordinasi koordinator mata kuliah, tim
dosen melakukan evaluasi dan persiapan
pelaksanaan kuliah/praktikum , termasuk melakuan pemutakhiran bahan ajar.
Oepartemen mendistribusikan jadwal kuliah , dan
daftar hadir mahasiswa kepada koordinator mata
kuliah selambat-Iambatnya pada hari pertama
perkuliahan .
Koordinator mata kuliah memverifikasi daftar
hadir mahasiswa . Apabila ada mahasiswa yang
namanya tidak tercantum di daftar hadir, maka
mahasiswa yang bersangkutan mengkonfirmasi
keikutsertaannya ke Oit. AP dengan menunjukan bukti KRS.

Dept. ITSL
6.1.1.3.

6.1.1 .4 .

6.1. 1.5.
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6.1.2.

Prosedur Pelaksanaan Kuliah/Praktikum

6.1.2.1 .

6.1.2.2.

6.1.2.3.
6.1.2.4.

Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan
perkuliahan/praktikum sesuai dengan jadwal
kuliah yang telah ditetapkan dan menyampaikan
materi kuliah sesuai dengan silabus mata kuliah .
Pada awal pertemuan dosen menyampaikan
kontrak
perkuliahan .
Kontrak
perkuliahan
ditandatangani oleh dosen mata kuliah dan satu
orang waki l mahasiswa.
Mahasiswa menandatangani daftar hadir pada
setiap pelaksanaan perkuliahan/praktikum .
Mahasiswa yang berhalangan hadir dengan
alasan yang sah harus menyerahkan surat bukti
kepada koordinator mata kuliah yang bersangkutan selambat-Iambatnya satu minggu
setelah perkuliahan (pada perkuliahan berikutnya) .
Dosen mengisl berita acara pelaksanaan
perkuliahan/praktikum dan memverifikasi ke hadiran mahasiswa.
wakil
mahasiswa
untu k
Dosen
meminta
menandatangani
be rita
acara
pelaksan aan
perkuliahan/praktikum .
Dosen menyerahkan berita acara perkuliah anl
praktikum dan daftar hadir ke Sekreta ria t
Departemen/Program Studi pada akhir semester.
Di akhir semester (sebelum pelaksanaan UAS),
departemen dengan dibantu oleh Gugus Ken da li
Mutu (GKM) melakukan verifikasi kehad ira n
mahasiswa untuk menetapkan mahasiswa yang
tidak memenuhi syarat mengikuti UAS (tidak
memenuhi minimal jumlah kehadiran dal am
kuliah/praktikum) .
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6.1.2.5.

6.1.2.6.

6.1.2.7 .

6.1.2.8.
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6.1.2.9.

Ketua Oepartemen mengirimkan daftar dosen
pengajar kuliah/praktikum dan jam mengajarnya
kepada Oekan .
6.1.2.10. Oekan mengeluarkan surat keputusan penyelenggaraan kuliah/praktikum pad a semester
yang sudah dilaksanakan dan mendistribusikannya kepada seluruh dosen dengan tembusan
ke Oit. AP.

6.1.3.

Prosedur Evaluasi Perkuliahan dan Praktikum

6.1 .3.1.
6.1.3.2.

Koordinator mata kuliah mengisi borang evaluasi
penyelenggaraan kuliah dan praktikum.
Berdasarkan borang isian tersebut, GKM
melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
kegiatan kuliah dan praktikum .
Hasil evaluasi tersebut menjadi masukan bagi
dosen mata kuliah untuk perbaikan di semester
berikutnya.
Ketua OepartemenlDekan dibantu oleh GKMI
GPM merumuskan tindakan koreksi apabila
ditemukan
adanya
penyimpangan
dalam
pelaksanaan kegiatan kuliah/praktikum .
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6.1.3.3.

6.1.3.4 .
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6.2. Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Kuliah Praktikum

Dit.AP

(

D osen

D epartemen

Mahasiswa

M ulai

t
M enyusun

jadwal
Mencetak
daftarh ad ir
Jadwal kuliahl
prak tikum

f--

r

...... Daftar hadir kuliahl
praktikum

-.

Menetapkan
dosen pengaiar
Mene rima

jadwal & daftar
hadir
Surat Tugas
Mengajar

~

,-.

Mempersiapkan &
mengevaluasi
rencana kuliahl
praktikum
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r

~

Mendistribusikan
jadwal& daftar
hadir

~

Menerima
daftar hadir
Memverifikasi
daftar hadir

Jadwal kuliahl
praktikum

' - Daftar hadir kuliahl
praktikum

ahasisw
lengkap
terdaftal?

Membawa celakan
tidak+ KRS & melapor ke
DitAP

Ya

Q

C
C\l
C\l
C

~

C

Cl>

Q)
0..

r'v'

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

••••••••••••••••4

................ ................
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--

Departemen

Fakultas

Dosen

Mahasiswa

y
Melaksanakan kuliahl
praklikum
(kontrak kegialan
disampaikan pada
pe rtcmuan pe rtama)

~

..

Mengisi befita
Menerima isian
befita aeara &
daftar hadir

..-

Berita aeara

aca ra

f-

l

Memverifikasi
kehadiran
mahasiswa

Mengikuli
kuliah/parktikum

+
Wakil mahasiswa
menandatangani
berita aeara

Ber;\o ocoro

l:;J
~
r- L
praktikum

Mencrima daftar
pcngajar kuliahl
praktikum & daftar
jam pcng~ia ran

--

~
Melapo r ke Dosen mala
kuliah alas kelidakhadi ran
(bagi mahasiswa yg lidak
hadir)
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lDaftO~
C

C\J
C\J
C

~

-'"
Jll
Q)

(L

V

Verifikasi
kehadiran dosen
dan mahasiswa

Mengel uarkan
su ral keputusan
penyelenggaraan
kuliah Ipraktikum

Menerima SK

sah alas penyebab
kelidakhadiran

I

~
~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Penyelenggaraan
kuliah I praklikum

Penyelenggaraan
kuliah/praklikum

.. _.._.. ... ...- ... ... ... ... ...-... ... ..._... ...- ... .. .. .._...Menerima hasil
evaluasi

+-

•

GKM mengevaluasi
Daftar mahasiswa
kuliah/praklikum
Kesesuaian anlara
mated dengan
silabus
Nitai EPBM Dosen

Bersama GPM dan GKM
merumuskan
lindakan perbaikan

·iii
C\J

"

Selesai

:::J

C\J

JJ

---------_._._- -------------_.- ---------------r-v' ----------------
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7. DOKUMEN PENDUKUNG
No.

Nama Borang/Dokumen
Pendukung

Lokasi Dokumen

1.

Jadwal Kuliah/Praktikum

Oil. AP

2.

Oaftar Hadir Kuliah/Praktikum

Oil. AP

3.

Berita Acara Perkuliahan/Praktikum

4.

Kartu Studi Mahasiswa

5.

Silabus Mata Kuliah

Oepartemen

6.

Satuan Acara Perkuliahan

Oepartemen

7.

Kontrak Perkuliahan

Oepartemen

8.

Borang Evaluasi Penyelenggaraan
Perkuliahan

Oepartemen

Oepartemen
Oil. AP
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