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UNIVERSITAS ABULYATAMA 

PROSEDUR PENETAPAN DOSEN MENGAJAR MATA KULIAH 

 Tahun  2015 Ditetapkan oleh : Muhammad Faisal, MT 

 

A. TUJUAN  

Mengatur penetapan dosen pengajar mata kuliah di Universitas Abulyatama.   

B. LINGKUP KERJA  

1. Kriteria penetapan dosen pengajar; 

2. Proses penetapan dosen pengajar.   

C. DEFINISI  

Dosen pengajar adalah dosen yang bertanggungjawab untuk memberikan mata 

kuliah tertentu kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya.   

D. REFERENSI   

E. PROSEDUR 

1. Yang berhak mengajar pada semester bersangkutan adalah dosen yang tidak 

sedang dalam tugas belajar (studi lanjut) atau dosen yang sedang tugas belajar 

(studi lanjut) dengan persetujuan dari ketua prodi; 

2. Penetapan dan penunjukan dosen pengajar pada matakuliah tertentu tiap 

semester memperhatikan aspek kompetensi dan keadilan;  

3. Penunjukan dosen pengajar pada matakuliah tertentu harus disesuaikan dengan 

kompetensi dosen yang bersangkutan; 

4. Kompetensi dosen untuk mengajar mata kuliah tertentu memperhatikan aspek 

berikut:  

- Kesesuaian antara pendidikan (S1 dan S2) dan kepakaran dosen dengan 

mata kuliah yang akan diajarkan; 

- Topik penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi ketika studi; 

- Kesesuaian keahlian/konsentrasi dosen dengan mata kuliah yang akan 

diajarkan yang dapat dilihat dari karya-karya ilmiah yang telah dibuat dan atau 

pendidikan non gelar yang pernah diperoleh; 

- Kesesuaian minat dosen dengan matakuliah yang akan diajar. 

- Dosen dapat mengajukan keberatan pada ketua prodi jika mata kuliah yang 

akan diajarkan tidak sesuai dengan minat dan keahliannya; 

1 
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- Dalam penunjukan dan penetapan dosen pengajar harus memperhatikan 

beban mengajar secara adil kepada semua dosen; 

- Penunjukan dan penetapan dosen pengajar pada semester bersangkutan 

harus memperhatikan kinerja dosen pada semester sebelumnya dengan 

memperhatikan hasil evaluasi dosen; 

- Penunjukan dan penetapan dosen pengajar pada semester bersangkutan 

ditetapkan melalui rapat prodi sebelum semester berjalan dimulai. 
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UNIVERSITAS ABULYATAMA 

PROSEDUR PERKULIAHAN 

 Tahun  2015 Ditetapkan oleh : Muhammad Faisal, MT 

 

A. RASIONALITAS  

Kelancaran kuliah merupakan kegiatan utama dalam pencapaian kompetensi dan 

standar mutu Universitas Abulyatama. 

B. TUJUAN  

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:  

1. Cara-cara pelaksanaan perkuliahan di lingkungan kampus Abulyatama; 

2. Sebagai pedoman bagi dosen, staf, asisten dan mahasiswa dalam menjalankan 

aktivitas perkuliahan. 

 

C. DEFINISI  

1. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar atau penyampaian ilmu oleh dosen 

kepada mahasiswa yang dilakukan dengan komunikasi dua arah, dimana 

partisipasi mahasiswa diharapkan timbul dalam kegiatan tersebut. Kuliah 

disampaikan dengan cara tatap muka antara dosen dengan mahasiswa yang 

dijadwalkan, dengan volume pembelajaran yang sesuai dengan Rencana 

Pembelajaran Perkuliahan (RPP). Bentuk kuliah dapat dilakukan dengan cara 

ceramah, diskusi, dialog dan sebagainya; 

2. Dosen adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan 

kemampuannya diangkat oleh rektor untuk menjalankan tugas pokok pendidikan. 

Dosen terdiri dari dosen tetap DPK, Dosen tetap yayasan dan dosen luar biasa; 

3.  Asisten adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan 

keahlian ditugaskan membantu dosen dalam kegiatan pratikum;  

4. Laboran adalah seorang tenaga fungsional yang berdasarkan persyaratan 

pendidikan dan keahliannya bertugas memfasilitasi dosen dan asisten dalam 

kegiatan pratikum; 

5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada kampus 

Universitas Abulyatama.  
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D. RUANG LINGKUP SOP  

SOP ini meliputi: 

1. Jenis Kegiatan Perkuliahan;  

2. Kelembagaan Perkuliahan;  

3. Persiapan Perkuliahan;  

4. Pelaksanaan Perkuliahan. 

 

E. PROSEDUR  

1. Jenis perkuliahan  

Perkuliahan di Universitas Abulyatama dilaksanakan dalam bentuk: Perkuliahan 

reguler : dalam satu tahun akademik, penyelenggaraan perkuliahan reguler dibagi 

dua semester (ganjil dan genap). 

2. Kelembagaan Perkuliahan  

Kegiatan perkuliahan suatu mata kuliah dikelola oleh suatu tim dosen yang 

ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan.  

Kelembagaan perkuliahan terdiri dari:  

- Penanggung jawab mata kuliah Dosen berdasarkan persyaratan pendidikan, 

keahlian dan jabatan akademiknya ditugaskan menjadi penanggung jawab 

dan mengkoordinasikan penyelenggaraan suatu mata kuliah.  

- Dosen mata kuliah adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan 

dan keahliannya ditugaskan untuk mengajar suatu mata kuliah. 

 

3. Persiapan Perkuliahan  

- Bagian Akademik Prodi menyiapkan jadwal dan ruang perkuliahan, disahkan 

dengan keputusan dekan sebelum jadwal penyusunan studi mahasiswa;  

- Tim pengajar mengadakan pertemuan persiapan perkuliahan yang meliputi 

pembahasan RPP, kontrak perkuliahan dan bahan Ajar sebelum semester 

dimulai; 

- Tim pengajar menerima daftar peserta kuliah dari BAAK selambat – 

lambatnya 3 minggu dari hari pertama kuliah (setelah perubahan KRS online). 

 

4. Pelaksanaan Perkuliahan 

- Dosen melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal minimal 14 

kali dan maksimal 16 kali pertemuan dalam satu semester;  
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- Pada awal pertemuan dosen menyampaikan kontrak perkuliahan termasuk 

RPP, dan bahan ajar. (Penjelasan tentang kontrak: materi perkuliahan, Sistim 

penilaian, metode pembelajaran, disampaikan pada awal pertemuan kuliah);  

- Dosen menyampaikan bahan kuliah sesuai dengan RPP; 

- Mahasiswa menandatangani daftar hadir; 

- Setelah memberikan kuliah dosen mengisi Absensi Dosen;  

- Dosen yang berhalangan hadir dengan alasan yang dibenarkan menurut 

peraturan melapor kepada penanggung jawab mata kuliah dan penanggung 

jawab mata kuliah menentukan satu dari dua alternatif solusi:  

- Dosen lain dalam Tim mata kuliah yang sama, menggantikan pemberian 

kuliah pada waktu tersebut; 

- Dosen yang berhalangan hadir memberikan kuliah pengganti pada waktu lain 

yang disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa, dan melaporkannya ke 

prodi.  

- Dalam hal waktu kuliah bersamaan dengan hari libur nasional, dosen akan 

menentukan waktu kuliah pengganti dan melaporkannya ke Bagian Akademik 

Prodi;  

- Dosen yang memberikan perkuliahan diharuskan hadir tepat pada waktunya 

sesuai dengan jadwal dan apabila berhalangan hadir pada waktu itu harus 

memberitahukan kepada komisaris tingkat;  

- Perubahan jadwal perkuliahan untuk suatu mata kuliah, sebaiknya merupakan 

kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen yang bersangkutan dan 

disetujui oleh Bagian Akademik Prodi;  

- Dosen diharuskan masuk memberikan perkuliahan dengan waktu perkuliahan 

yang semestinya. Apabila kondisi tidak memungkinkan maka dapat 

dibenarkan minimal 90% dari waktu perkuliahan yang semestinya; 1) Mata 

kuliah 1 sks, jumlah masuk kuliah semestinya = 16 x 1 jam kuliah (50 menit); 

2) Mata kuliah 2 sks, jumlah masuk kuliah semestinya =16 x 2 jam kuliah (100 

menit); 3) Mata kuliah 3 sks, jumlah masuk kuliah semestinya = 16 x 3 jam 

kuliah (150 menit); Mata kuliah 4 sks, jumlah masuk kuliah semestinya = 32 x 

2 jam kuliah (100 menit).  

- Mahasiswa diharuskan mengikuti perkuliahan suatu mata kuliah minimal 80% 

dari jumlah perkuliahan. Apabila jumlah kehadiran mahasiswa itu kurang dari 

jumlah minimal itu maka mahasiswa tersebut tidak dibenarkan mengikuti ujian 

akhir semester untuk mata kuliah yang bersangkutan;  

- Mahasiswa yang tidak hadir mengikuti perkuliahan dengan alasan yang 

dibenarkan menurut peraturan menyerahkan surat izin tidak mengikuti kuliah 
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yang ditandatangi oleh orang tua, wali atau dosen wali kepada dosen 

penanggung jawab mata kuliah selambat – lambatnya satu minggu setelah 

perkuliahan yang diikuti (pada hari perkuliahan berikutnya), diawali dengan 

pemberitahuan secara lisan pada hari perkuliahan berlangsung;  

- Mahasiswa yang tidak hadir dengan alasan sakit harus menyerahkan surat 

keterangan sakit dari dokter kepada dosen penanggung jawab mata kuliah 

selambat – lambatnya satu minggu setelah perkuliahan yang diikuti (pada hari 

perkuliahan berikutnya), diawali dengan pemberitahuan secara lisan pada hari 

perkuliahan berlangsung. 

5. Tata Tertib Perkuliahan  

- Dosen dan mahasiswa diharuskan memperhatikan jadwal perkuliahan yang 

diumumkan oleh Bagian Akademik Prodi; 

- Jadwal perkuliahan yang sudah disusun sebaiknya tidak diubah; 

- Mahasiswa harus memakai sepatu dan pakaian yang pantas dan sopan. Bagi 

mahasiswa yang memakai sandal dan kaos oblong tidak dibenarkan mengikuti 

perkuliahan; 

- Di dalam ruang kuliah tidak dibenarkan makan dan merokok;  

- Mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah harus menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada dosen. Bila sakit harus melampirkan 

surat keterangan dokter pemerintah; 

- Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan kurikulum yang sedang berjalan, 

tanpa izin ketua prodi dianggap indisipliner; 

- Mahasiswa yang membuat keonaran ataupun menghalangi kelancaran 

perkuliahan, dapat dikenakan sanksi akademik berdasarkan keputusan rapat 

Prodi; 

- Penghinaan, ancaman atau melakukan tindakan fisik terhadap dosen agar 

dilaporkan kepada atasan dan mahasiswa dapat dikenakan sanksi akademik. 
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6. Bagan Alir Prosedur 

Kegiatan 
Unit 

Dokumen Waktu 
BAK Dosen Mhs 

Penjadwalan oleh Bagian 

Akademik Prodi 

   Jadwal kuliah 

dan praktikum 

 

Persiapan untuk 

pelaksanaan 

perkuliahan, Dosen: 

RPP, Kontrak 

Perkuliahan, Bahan Ajar, 

Daftar Hadir, Diktat 

Kuliah dan Praktikum, 

Media 

   RPP, Kontrak 

Perkuliahan, 

Bahan Ajar, 

Daftar Hadir, 

Diktat Kuliah dan 

Praktikum, Media 

 

Pelaksanaan 

Perkuliahan; Dosen 

menyampaikan Kontrak 

Perkuliahan, termasuk 

RPP dan bahan Ajar juga 

materi kuliah sesuai 

dengan RPP, Mahasiswa 

menandatangani daftar 

hadir  

  

 

 RPP, Kontrak 

Perkuliahan, 

Bahan Ajar, 

Daftar Hadir 

 

Penulisan Berita Acara 

Perkuliahan; Setelah 

memberikan kuliah 

dosen mengisi berita 

acara pelaksanaan 

perkuliahan dan 

melakukan verifikasi 

daftar hadir, berita acara 

pelaksanaan perkuliahan 

ditandatangani dosen 

dan staf P3T 

     

Penyerahan daftar hadir 

dan Berita Acara 

Pelaksanaan 

Perkuliahan 

   Daftar Hadir dan 

Berita Acara 

Perkuliahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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UNIVERSITAS ABULYATAMA 

PROSEDUR PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 Tahun  2015 Ditetapkan oleh : Muhammad Faisal, MT 

 

A. TUJUAN  

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tata-cara pelaksanaan 

perkuliahan di lingkungan kampus Universitas Abulyatana sebagai pedoman bagi dosen 

dan mahasiswa dalam menjalankan aktivitas perkuliahan.  

 

B. DEFINISI  

1. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar atau penyampaian ilmu oleh dosen 

kepada mahasiswa yang dilakukan dengan komunikasi dua arah, dimana 

partisipasi mahasiswa diharapkan timbul dalam kegiatan tersebut. Kuliah 

disampaikan dengan cara tatap muka antara dosen dengan mahasiswa yang 

dijadwalkan, dengan volume pembelajaran yang sesuai dengan Garis-garis Besar 

Program Pembelajaran/Satuan Acara Pengajaran/Rencana Pembelajran 

Perkuliahan (GBPP/SAP/RPP). Bentuk kuliah dapat dilakukan dengan cara 

ceramah, diskusi, dialog dan sebagainya;  

2. Lama waktu perkuliahan, satu kali tatap muka adalah 50 menit x Jumlah SKS; 

3. Dosen adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan 

kemampuannya diangkat oleh rektor untuk menjalankan tugas pokok pendidikan. 

Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap;  

4. Teknisi adalah seorang tenaga fungsional yang berdasarkan persyaratan 

pendidikan dan keahliannya bertugas memfasilitasi dosen dan asisten dalam 

kegiatan pratikum;  

5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program 

Diploma, Sarjana, s atau Pascasarjana di Universitas Abulyatama. 

 

C. RUANG LINGKUP  

1. Jenis Kegiatan perkuliahan;  

2. Kelembagaan Perkuliahan;   

3. Persiapan Perkuliahan, dan;  

4. Pelaksanaan Perkuliahan.    

 

3 
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D. KETENTUAN UMUM  

1. Jenis Perkuliahan  

Perkuliahan di lingkungan UNAYA dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan reguler 

dimana dalam satu tahun akademik, penyelenggaraan perkuliahan reguler dibagi 

dua semester (ganjil dan genap). Perkuliahan ini diatur dalam kalender akademik, 

yang ditetapkan oleh Rektor.   

2. Kelembagaan Perkuliahan 

Kegiatan perkuliahan suatu mata kuliah dikelola oleh sebuah tim dosen yang 

ditunjuk berdasarkan SK Dekan Fakultas. Kelembagaan perkuliahan terdiri dari: 

- Koordinator kuliah : adalah dosen berdasarkan persyaratan pendidikan, 

keahlian dan jabatan akademiknya ditugaskan menjadi penanggung jawab 

dan mengkoordinasikan penyelenggaraan suatu mata kuliah, dan  

- Dosen mata kuliah : adalah seorang yang berdasarkan persyaratan 

pendidikan dan keahliannya ditugaskan untuk mengajar suatu mata kuliah.   

3. Persyaratan Perkuliahan 

a. Dosen diharuskan masuk memberikan perkuliahan dengan jumlah perkuliahan 

yang semestinya. Apabila kondisi tidak memungkinkan maka dapat 

dibenarkan minimal 75 % dari jumlah tatap muka yang semestinya,   

- Mata kuliah dengan bobot 1 sks, jumlah masuk kuliah semestinya = 16 x 1 

jam kuliah (50 menit); 

-  Mata kuliah dengan bobot 2 sks, jumlah masuk kuliah semestinya =16 x 2 

jam kuliah (100 menit); 

- Mata kuliah dengan bobot 3 sks, jumlah masuk kuliah semestinya = 16 x 2 

jam kuliah (100 menit) dan 16 x 1 jam kuliah (50 menit) atau 16 x 3 jam 

kuliah (150 menit);  

- Mata kuliah dengan bobot 4 sks, jumlah masuk kuliah semestinya = 32 x 2 

jam kuliah (100 menit).  

b. Mahasiswa diharuskan mengikuti perkuliahan suatu mata kuliah minimal 75% 

dari seluruh jumlah tatap muka  yang dilakukan dosen pada semester 

bersangkutan. Apabila jumlah kehadiran mahasiswa itu kurang dari jumlah 

minimal itu maka mahasiswa tersebut tidak dibenarkan mengikuti ujian akhir 

semester untuk mata kuliah yang bersangkutan. 

 

4. Tata Tertib Perkuliahan  

a) Mahasiswa diharuskan memperhatikan jadwal perkuliahan yang diumumkan 

oleh Prodi; 

b) Jadwal perkuliahan yang sudah disusun sebaiknya tidak diubah;   
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c) Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tidak dibenarkan memakai sandal dan 

kaos oblong tetapi harus memakai sepatu dan pakaian yang pantas dan 

sopan;  

d) Mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah harus menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada dosen pengasuh kuliah selambat-

lambatnya satu minggu kemudian (pada perkuliahan berikutnya). Bila sakit 

harus melampirkan surat keterangan dokter pemerintah;  

e) Mahasiswa yang membuat keonaran ataupun menghalangi kelancaran 

perkuliahan, dapat dikenai sanksi akademik, dan;  

f) Mahasiswa yang melakukan penghinaan terhadap dosen atau melakukan 

tindakan-tindakan fisik terhadap dosen dapat dikenai sanksi akademik.   

 

E. PROSEDUR  

1. Persiapan Perkuliahan  

a) Prodi menyiapkan jadwal dan ruang perkuliahan, disahkan dengan keputusan 

Dekan sebelum jadwal penyusunan rencana studi mahasiswa; 

b) Tim pengajar mengadakan pertemuan persiapan perkuliahan yang meliputi 

pembahasan GBPP, SAP, RPP, kontrak perkulihan dan bahan Ajar sebelum 

semester dimulai, dan;  

c) Tim pengajar menerima daftar peserta kuliah dari BAAK melalui panitia 

penjadwalan selambat – lambatnya 2 minggu setelah perubahan KRS Online. 

 

2. Pelaksanaan Perkuliahan 

a) Dosen melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal minimal 14 

dan maksimal 16 kali pertemuan dalam satu semerter;  

b) Dosen yang memberikan perkuliahan dan mahasiswa hadir di ruang kuliah 

tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang ditentukan; 

c) Pada awal pertemuan dosen menyampaikan kontrak perkuliahan yang 

meliputi materi perkuliahan (GBPP/SAP/RPP), sistem penilaian, metode 

pembelajaran, dan bahan ajar;  

d) Dosen menyampaikan bahan kuliah sesuai dengan GBPP/SAP/RPP; 

e) Mahasiswa menandatangani daftar hadir; 

f) Setelah memberikan kuliah dosen mengisi Absensi Dosen/Berita Acara  

Pelaksanaan perkuliahan, serta memberikan kuisioner yang dikeluarkan oleh 

Divisi Pengkajian Pengembangan Akademik (DP2A) dibawah lembaga 

penjaminan mutu Universitas Abulyatama (LPjM) kepada mahasiswa dan 

mengembalikannya DP2A. 
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g) Dosen menyerahkan berita acara pelaksanaan perkuliahan dan daftar hadir ke 

P3T; 

h) Mahasiswa yang tidak hadir dengan alasan yang dibenarkan menurut 

peraturan menyerahkan surat izin tidak mengikuti dari Prodi kepada dosen 

penanggung jawab mata kuliah selambat – lambatnya satu minggu setelah 

perkuliahan yang diikuti (pada hari perkuliahan berikutnya); 

i) Mahasiswa yang tidak hadir dengan alasan sakit harus menyerahkan surat 

keterangan sakit dari dokter kepada dosen penanggung jawab mata kuliah 

selambat – lambatnya satu minggu setelah perkuliahan yang diikuti (pada hari 

perkulihan berikutnya); 

j) Dosen yang berhalangan hadir dengan alasan yang dibenarkan menurut 

peraturan melapor kepada penanggung jawab mata kuliah dan penanggung 

jawab mata kuliah menentukan satu dari dua alternatif solusi; 

- Dosen lain dalam Tim mata kuliah yang sama, menggantikan pemberian 

kuliah pada waktu tersebut;  

- Dosen yang berhalangan hadir memberikan kuliah penganti pada waktu 

lain yang disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa, dan 

melaporkannya ke Prodi melalui petugas jadwal   

k) Dalam hal waktu kuliah bersamaan dengan hari libur nasional, petugas jadwal 

akan menentukan waktu kuliah pengganti jika diperlukan  berdasarkan 

pertimbangan dosen dan melaporkannya ke Prodi, dan; 

l) Dalam hal terjadi perubahan jadwal perkuliahan untuk suatu mata kuliah, 

dosen dan mahasiswa membuat kesepakatan tentang perubahan tersebut 

dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Prodi.    
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BAGAN ALIR PROSEDUR 

Kegiatan 

Unit 

Dokumen Waktu 
BAK Dosen Mhs 

Sarana/ 
prasarana 

Penjadwalan oleh 
Bagian Akademik 
Prodi 

    Jadwal 
perkuliahan 
dan praktikum 

 

Persiapan untuk 
pelaksanaan 
perkuliahan, Dosen: 
RPP, Kontrak 
Perkuliahan, Bahan 
Ajar, Daftar Hadir, 
Diktat Kuliah dan 
Praktikum, Media 

    RPP, Kontrak 
Perkuliahan, 
Bahan Ajar, 
Daftar Hadir, 
Diktat Kuliah  

 

Pelaksanaan 
Perkuliahan; Dosen 
menyampaikan 
Kontrak Perkuliahan, 
termasuk RPP dan 
bahan Ajar juga 
materi kuliah sesuai 
dengan RPP, 
Mahasiswa 
menandatangani 
daftar hadir  

    RPP, Kontrak 
Perkuliahan, 
Bahan Ajar, 
Daftar Hadir 

 

Penulisan Berita 
Acara Perkuliahan; 
Setelah memberikan 
kuliah dosen mengisi 
berita acara 
pelaksanaan 
perkuliahan dan 
melakukan verifikasi 
daftar hadir, berita 
acara pelaksanaan 
perkuliahan 
ditandatangani dosen 
dan staf P3T 

   
 

 Berita Acara 
pelaksanaan 
Perkuliahan 

 

Penyerahan daftar 
hadir dan Berita 
Acara Pelaksanaan 
Perkuliahan 

    Daftar Hadir 
dan Berita 
Acara 
Perkuliahan 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 2 

3 3 

2 

4 4 

5 
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UNIVERSITAS ABULYATAMA 

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN 

 Tahun  2015 Ditetapkan oleh : Muhammad Faisal, MT 

 

A. TUJUAN 

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai : Tata-tata cara 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja akademik dosen di lingkungan kampus 

Universitas Abulyatama. 

 

B. DEFINISI  

1) Monitoring adalah kegiata;  

2) Evaluasi adalah; 

3) Kinerja akademik;  

4) Dosen adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan 

kemampuannya diangka oleh rektor untuk menjalankan tugas pokok pendldikan. 

Dosen terdiri dan dosen tetap dan dosen tidak tetap;  

5) Unit kerja adalah; 

6)  Koordinator unit kerja adalah Divisi Pengkajian Pengembangan Akademik 

(DP2A) dibawah lembaga penjaminan mutu Universitas Abulyatama yaitu  tim 

yang dibentuk untuk mengkaji perkembangan akademik untuk melaksanakan 

monitoring dan evaluasi pembelajaran dllingkungan program studi.   

 

C. RUANG LINGKUP  

SOP ini meliputi: 

1. Jenis Kegiatan Akademik Dosen; 

2. Pelaksanaan Monitoring;  

3. Pelaksanaan Evaluasi.   

 

D. KETENTUAN UMUM  

1. Jenis Kegiatan Akademik Dosen   

Kegiatan akademik seorang dosen dapat dilaksanakan dalam bentuk: 

a) Perkuliahan Perkuliahan reguler : dalam satu tahun akademik, 

penyelenggaraan perkuliahan reguler dibagi dua semester (ganjil dan genap), 

dan;  

b) Penelitian; 
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c) Pengabdian Masyarakat; 

d) Publikasi;  

e) Membimbing Mahasiswa;  

f) Pembimbingan penelitian dan skripsi; 

g) Dosen wali; 

h) Keaktifan di prodi untuk mendukung kegiatan akademik.   

 

2. Koordinator unit kerja dan penanggung jawab kegiatan akademik 

Setiap kegiatan akademik di lingkungan Prodi memiliki koordinator unit kerja atau 

penanggung jawab kegiatan untuk memudahkan proses monitoring. 

a) Perkuliahan  Prodi dan DP2A bertanggung jawab terhadap monitoring 

pelaksanaan kegiatan perkuliahan di Prodi 

b) Membimbing Mahasiswa;  

c) Pembimbingan penelitian dan skripsi bertugas menunjuk pembimbing bagi 

mahasiswa dengan mengetahui dosen wali dan ketua Prodi dan memonitoring 

pelaksanaan pembimbingan;  

d) Prodi bertanggung jawab dalam menentukan dosen wali bagi setiap 

mahasiswa dan bekerjasama dengan Unit Penjaminan Mutu Program Studi 

(UPMPS) bertugas memonitoring kegiatan pembimbingan;  

 

E. PROSEDUR  

Pelaksanaan Monitoring 

a) Setiap koordinator unit kerja atau penangungjawab kegiatan akademik 

membuat laporan tentang kinerja dosen dalam unit kerjanya pada 

pertengahan semester dan akhir semester berdasarkan SOP unit kerja 

masing-masing; 

b)  UPMPS menerima dan merekap semua laporan dari unit kerja;  

c) DP2A berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik di masing-masing 

fakultas untuk mengaudit sistem dan mutu pembelajaran guna 

mengembangkan evaluasi diri institusi, mengembangkan metode 

pembelajaran Student Centered Learnig (SCL), mengembangkan bahan ajar, 

mengembangkan rancangan pembelajaran dan mendorong Program Studi 

untuk meningkatkan manajemen internal serta proses pembelajaran.  

d) Wakil dekan bidang akademik mengintruksikan Gugus Penjamin Mutu 

Fakultas (GPMF) melaksanakan audit sistem dan mutu pembelajaran di 

seluruh Program studi yang ada di fakultas bersama tim Unit Penjamin Mutu 

Program Studi (UPMPS). 
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F. PELAKSANAAN EVALUASI 

1. Ketua dan Sekretaris Prodi mengadakan rapat dengan koordinator unit kerja, 

penanggung jawab kegiatan akademik dan P3A untuk mengevaluasi kelemahan 

pada SOP dan mengindentifikasl kembali dosen yang tidak aktif;  

2. Ketua dan Sekretaris Prodi memanggil dosen tidak aktif dalam kegiatan akademik 

dan dosen yang pencapaian kinerja akademiknya belum memenuhi target beban 

kerja;  

3. Ketua dan Sekretaris Prodl mengumumkan hasil kinerja akademik dosen dalam 

rapat rutin prodi;  

4. Ketua Prodi memberikan laporan kepada Dekan mengenai hasil monitoring 

kinerja akademik dosen pada semester tersebut dan dosen yang tidak aktif dalam 

kegiatan akademik;  

5. Dekan memberikan laporan secara tertulis kepada rektor tentang keaktifan dosen 

di lingkungan kerjanya.    

 

G. TINDAK LANJUT EVALUASI 

1. Ketua Prodi memerintahkan koordinator setiap unit kerja dan penanggung jawab 

akademik untuk mengurangi pemberian beban kerja akademik kepada dosen 

yang pencapaian kinerja akademiknya rendah hingga evaluasi terhadap dosen 

tersebut selesai dilakukan; 

2. Rektor mengirimkan surat teguran kepada dosen yang tidak aktif melakukan 

kegiatan akademik selama 2 bulan berturut-turut.   

 


