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MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERKULIAHAN 

 

A. Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka 

Prosedur Dosen  

1. Dosen mengisi daftar hadir dan mengambil daftar hadir mahasiswa di ruang 

fakultas 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. 

2. Dosen mengecek kehadiran mahasiswa 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. 

3. Kegiatan perkuliahan di dalam kelas menjadi tanggung jawab dosen pengajar dan 

monitoring pelaksanaanya dilakukan oleh kaprodi. 

4. Dosen mengembalikan kembali daftar hadir mahasiswa ke ruang fakultas.  

5. Dosen yang berhalangan hadir wajib melapor kepada ketua prodi. 

6. Dosen wajib mengganti ketidakhadiran perkuliahan di hari lain dengan 

kesepakatan mahasiswa. 

7. Dosen tidak diperbolehkan menambah nama mahasiswa dalam DHMD.  

8. Dosen wajib menegur mahasiswa apabila tidak terdaftar dalam DHMD dan 

mengarahkannya ke pusdatin, keuangan dan akademik.  

 

Prosedur Mahasiswa  

1. Mahasiswa telah mengisi FRS online untuk mata kuliah yang akan diikuti.  

2. Nama mahasiswa tercantum di dalam DHMD.  

3. Apabila nama mahasiswa tidak tercantum di dalam DHMD maka mahasiswa wajib 

melakukan laporan kepada dosen wali, pusdatin, keuangan dan akademik 

maksimal setelah pertemuan pertama setelah dilaksanakan jadwal perkuliahan.  

4. Mahasiswa melaksanakan perkuliahan minimal 80% selama satu semester untuk 

bisa mengikuti UAS.  

 

Prosedur Staf fakultas  

1. Staf fakultas mencetak DHMD perkuliahan sesuai dengan daftar FRS online.  

2. Staf fakultas mencetak DHMD maksimal 2 hari sebelum jadwal perkuliahan.   

3. Staf fakultas tidak diperkenankan memasukan nama mahasiswa yang tidak 

mengisi FRS online ke dalam DHMD perkuliahan. 
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4. Staf fakultas wajib melaporkan pencetakan DHMD kepada dekan dan wakil dekan 

1.  

 

Prosedur Kaprodi  

1. Kaprodi memberikan informasi mengenai jadwal perkuliahan dan sistematika 

kepada dosen.  

2. Kaprodi melakukan monitoring perkuliahan kepada dosen.  

3. Kaprodi melakukan evaluasi perkuliahan 2 kali dalam satu semester.  

4. Kaprodi memberikan laporan monitoring dan evaluasi perkuliahan kepada dekan 

dan wakil dekan 1 setiap semester.  

5. Kaprodi memberikan tembusan laporan kepada kepala bagian akademik.  

 

Prosedur Dekan dan Wakil Dekan 1  

1. Dekan dan wakil dekan 1 melakukan sosialisasi mengenai informasi pelaksanaan 

perkuliahan dan sistematika perkuliahan kepada kaprodi.  

2. Dekan dan wakil dekan 1 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan perkuliahan di fakultas.  

3. Dekan dan wakil dekan 1 memberikan laporan evaluasi perkuliahan kepada Wakil 

Rektor 1 bidang akademik.  

  

B. Pelaksanaan Perkuliahan Daring 

Prosedur Dosen  

1. Dosen melaksanakan pelatihan perkuliahan daring/ online yang diselenggarakan 

oleh bagian akademik dan pusdatin IPI.  

2. Dosen memberitahukan kepada prodi media daring/ online yang akan digunakan 

pada saat perkuliahan.  

3. Dosen memberitahukan kepada prodi dan mahasiswa RPS Daring/Online yang 

akan dilakukan selama 1 semester.  

4. Dosen wajib melakukan perkuliahan daring/ online dengan menggunakan 

elearning.institutpendidikan.ac.id minimal 1 kali dalam satu semester.  
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5. Dosen mengunggah Materi dan RPS perkuliahan daring di Media Daring/ Online 

yang akan dilaksanakan di elearning.institutpendidikan.ac.id. 

6. Dosen mengirim RPS daring/online kepada kepala bagian akademik untuk 

diarsipkan.  

7. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal perkuliahan yang sudah 

ditetapkan oleh fakultas dan prodi.  

8. Dosen mendapatkan DHMD dari staf fakultas sebagai acuan mahasiswa yang sudah 

mengontrak FRS untuk mata kuliah.  

9. Apabila dosen mendapatkan mahasiswa yang tidak tercantum dalam DHMD, maka 

dosen wajib memberitahukan kepada kaprodi dan tidak diperkenankan 

memasukan nama mahasiswa ke dalam DHMD maupun DHU UTS dan UAS.  

10. Dosen mengisi DHMD yang sudah disediakan oleh fakultas dan melaporkannya ke 

staf fakultas setiap akan mengahadapi UTS dan UAS.  

11. Dosen bisa menggunakan media Daring/ Online apapun yang bisa memudahkan 

mahasiswa meng akses materi perkuliahan.  

12. Dosen mengisi form dan melampirkan bukti melaksanakan perkuliahan kepada 

prodi. 

Prosedur Mahasiswa  

1. Mahasiswa mendapatkan informasi dari Prodi mengenai perkulilahan daring/ 

online.  

2. Mahasiswa mencari informasi perkuliahan daring/ online kepada dosen mata 

kuliah sesuai dengan mata kuliah yang di ajukan pada saat pengisian FRS online.  

3. Mahasiswa melaksanakan perkuliahan daring/ online bersama dosen sesuai 

dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan.  

4. Jadwal perkuliahan bisa berubah sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan 

mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan daring / online. 

5. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan daring/ online 80% dari 14 pertemuan 

untuk bisa mengikuti UAS daring/online.  

6. Mahasiswa wajib mengkonfirmasi nama mahasiswa di dalam DHMD kepada dosen 

yang bersangkutan.  
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7. Apabila mahasiswa tidak mendapatkan namanya ada di dalam DHMD maka 

mahasiswa wajib berkonsultasi kepada dosen wali, kemudian bagian keuangan 

dan bagian akademik rektorat.  

8. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk konfirmasi mengenai tidak tercantumnya 

nama di dalam DHMD dalam waktu menjelang UAS.   

9. Apabila mahasiswa tidak memberikan konfirmasi maka mahasiswa tersebut di 

kategorikan mengambil cuti kuliah selama satu semester.  

Prosedur Staf Fakultas  

1. Staf fakultas  mencetak DHMD perkuliahan daring/ online berdasarkan hasil 

pengisian FRS online yang telah dilaksanakan. 

2. Staf fakultas tidak diperkenankan untuk menambah nama mahasiswa ke dalam 

DHMD perkuliahan daring/ online yang tidak berdasarkan FRS online.  

3. Staf fakultas melaporkan kepada Pusdatin apabila terjadi kendala dalam 

pencetakan DHMD perkuliahan daring/ online.  

4. Staf fakultas memberikan laporan kepada dekan dan wakil dekan mengenai 

pencetakan DHMD di setiap prodi.  

Prosedur Kaprodi  

1. Kaprodi memberikan informasi dan pengarahan kepada dosen untuk melakukan 

perkuliahan daring/ online dan mengikuti pelatihan perkuliahan daring/ online 

yang diselenggarakan oleh Pusdatin dan Akademik.  

2. Kaprodi melakukan pendataan dosen yang melakukan perkuliahan daring/ online 

selama satu semester dan media daring/online yang digunakan. 

3. Kaprodi melakukan monitoring perkuliahan daring / online kepada dosen minimal 

2 kali per semester.  

4. Kaprodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan daring/ online dan 

melaporkannya ke fakultas.  

5. Kaprodi wajib mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi ketika perkuliahan 

daring/ online dilaksanakan selama satu semester.  

6. Kaprodi wajib melaporkan permasalahan tersebut kepada fakultas.  
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Prosedur Dekan dan Wakil Dekan  

1. Dekan dan Wakil Dekan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perkuliahan 

daring/ online yang dilaksanakan di setiap prodi.  

2. Dekan dan Wakil Dekan memonitoring pelaksanaan perkuliahan daring/ online.  

3. Dekan dan Wakil Dekan melakukan evaluasi terhadap kinerja staf dan kaprodi 

dalam perkuliahan daring/ online.  

4. Dekan dan Wakil Dekan memberikan laporan pelaksanaan perkuliahan daring/ 

online kepada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik.  

Prosedur Kepala Pusdatin dan Bagian Akademik  

1. Pusdatin dan Akademik wajib melaksanakan pelatihan perkuliahan daring/ online 

bagi dosen di lingkungan IPI Garut minimal 1 kali dalam satu tahun.  

2. Pusdatin dan Akademik mendapatkan laporan dari prodi dan fakultas mengenai 

perkuliahan daring/ online. 

3. Pusdatin dan Akademik menampung permasalahan yang terkait perkuliahan 

daring/ online. 

4. Pusdatin dan Akademik memberikan laporan kepada Wakil Rektor 1 mengenai 

perkuliahan daring/ online yang dilaksanakan oleh setiap fakultas. 


