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I. TUJUAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN 

SEMESTER  IAI AL-AZIS 
 

 Tujuan penyusunan Prosedur Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester  IAI 

AL-AZIS adalah agar tahapan kegiatan dalam rangka proses penyusunan rencana 

pembelajaran semester (RPS) IAI AL-AZIS dipahami dan diaplikasikan oleh Dekan, 

Ketua Program Studi, Dosen pengampu mata kuliah, dan para pimpinan unit kerja di 

dalam lingkungan IAI AL-AZIS lainnya yang berkait. Penyusunan RPS oleh dosen 

pengampu mata kuliah harus melalui tahapan yang jelas tertib, teratur atau sistematis, 

berbasis pada data/informasi hasil evaluasi pelaksanaan sebelumnya dan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, sosial  pada masa hadapan. Rencana pembelajaran 

semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi
7
. 

 

II. LUAS LINGKUP PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN 

SEMESTER  IAI AL-AZIS DAN PENGGUNAANNYA 
 

 

 Prosedur ini mencakup semua Fakultas, Program Studi, Dosen Pengampu Mata 

Kuliah, serta unit Penjaminan Mutu Internal IAI AL-AZIS. Prosedur ini bermanfaat 

bagi para dosen pengampu mata kuliah dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu 

yang mengarah pada perwujudan rencana pembelajaran semester (RPS) yang  efektif 

dan efisien. 
 

III.  STANDAR PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER  IAI 

AL-AZIS 

Adapun standar penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) IAI AL-AZIS  

pada tahap sekarang adalah sebagai berikut 

Seluruh dosen pengampu mata kuliah berkewajiban menyusun perencanaan proses 

pembelajaran setiap awal semester untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam 

rencana pembelajaran semester (RPS) diserahkan kepada Ketua Program Studi 

selambatnya 1 (satu) minggu sebelum acara perkuliahan dimulai.  
 

IV.  DEFINISI ISTILAH 
 

 Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas 

definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-

undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan 

tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Daftar dan definisi istilah yang digunakan 

dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan 

datang sesuai keperluan.  

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan program studi
8
. 

2. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan 

belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses 

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas 

keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program 

studi
9
. 

3. Semester … 
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3. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 

16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
10

. 

4. Semester Antara   diselenggarakan   (a) selama  paling  sedikit  8  (delapan) minggu; 

(b) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; (c) sesuai beban belajar 

mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
11

.  

5. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan 

pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan 

tertentu
12

.   

6. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi 

pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 

7. Rencana pembelajaran semester (RPS)
13

 ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen 

secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.  

Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:  

a nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen 

pengampu. 

b capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. 

c kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 

d bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. 

e metode pembelajaran. 

f waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran. 

g pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang 

harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. 

h kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan  

i daftar referensi yang digunakan. 

8. Karakteristik proses pembelajaran
14

 terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, 

saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 

a. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan 

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.  

b.Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola 

pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan 

kearifan lokal maupun nasional.  

c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin 

dan multidisiplin.  

d.Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta 

lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu 

pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.  

e.Kontekstual … 
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e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan 

menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.  

f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan 

dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.  

g.Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil 

guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam 

kurun waktu yang optimum.  

h.Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu 

pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.  

i. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan 

diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan 

kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.  

9. Metode pembelajaran
15

 yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata 

kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, 

pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis 

masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  

10. Bentuk pembelajaran
16

 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:  

a. kuliah;  

b. responsi dan tutorial;  

c. seminar; dan  

d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.  

11. Perencanaan proses pembelajaran
17

 penentuan terlebih dahulu hal-hal yang 

diperlukan kaitan dengan penyelenggaraan setiap mata kuliah dan disajikan dalam 

rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain  

12. Pelaksanaan proses pembelajaran
18 

adalah menyelenggarakan pembelajaran sesuai 

yang telah direncanakan; berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, 

mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 
 

V. PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER  IAI 

AL-AZIS 

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, atau pejabat yang mewakilinya, berkoordinasi 

dengan seluruh pejabat struktural bidang akademik IAI AL-AZIS dalam rangka 

penyusunan rencana perkuliahan semester  yang harus selesai satu bulan 

menjelang awal semester gasal/genap, yaitu awal Agustus dan Februari  

2. Dua pekan menjelang awal semester, semua rencana perkuliahan semester yang 

disusun  oleh fakultas telah diterima oleh Wakil Rektor Bidang Akademik;  dan 

selanjutnya Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun/membuat draft Rencana 

Perkuliahan ...  
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Perkuliahan Semester institusi IAI AL-AZIS untuk diajukan kepada Rektor IAI 

AL-AZIS dan Y.A.B. Syaykh Al Zaytun (Grand Chancellor) 

3. Wakil Rektor Bidang Akademik IAI AL-AZIS mengajukan draft Rencana 

Perkuliahan Semester IAI AL-AZIS kepada Rektor IAI AL-AZIS dan Y.A.B. 

Syaykh Al Zaytun (Grand Chancellor) sebagai bahan Rapat Pimpinan (RAPIM) 

tentang Rencana Perkuliahan Semester IAI AL-AZIS untuk tahun hadapan. 

4. Wakil Rektor Bidang Akademik IAI AL-AZIS, menyiapkan proposal rapat 

pimpinan (RAPIM) Rencana Perkuliahan Semester IAI AL-AZIS tahun hadapan 

berdasarkan persetujuan Rektor IAI AL-AZIS dan Y.A.B. Syaykh Al Zaytun 

(Grand Chancellor) 

5. Penyelenggaraaan Rapat Pimpinan (RAPIM); Notulis Rapim dan para Kepala 

Bagian Tata Usaha Fakultas IAI AL-AZIS menghimpun hasil-hasil RAPIM 

6. Wakil Rektor Bidang Akademik IAI AL-AZIS bersama notulis Rapim dan para 

Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas IAI AL-AZIS menyusun laporan untuk 

disampaikan kepada Rektor IAI AL-AZIS dan Y.A.B. Syaykh Al Zaytun (Grand 

Chancellor) 

7. Wakil Rektor Bidang Akademik IAI AL-AZIS mengajukan draft Rencana 

Perkuliahan Semester sesuai dengan hasil RAPIM kepada Rektor IAI AL-AZIS 

dan Y.A.B. Syaykh Al Zaytun (Grand Chancellor) 

8. Wakil Rektor Bidang Akademik IAI AL-AZIS bersama Kepala Bagian Ortala IAI 

AL-AZIS menyiapkan Surat Keputusan Rektor IAI AL-AZIS tentang penetapan 

Rencana Perkuliahan Semester untuk satu tahun kalender berdasarkan persetujuan 

Rektor IAI AL-AZIS dan Y.A.B. Syaykh Al Zaytun (Grand Chancellor) 

9. Wakil Rektor Bidang Akademik IAI AL-AZIS menyampaikan informasi tentang 

pengesahan Rencana Perkuliahan Semester kepada semua unit kerja yang terkait. 

10. Ketua Program Studi menyampaikan informasi rencana perkuliahan semester 

kepada para dosen pemangku mata kuliah; dan meminta agar segera menyusun 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang diampunya sesuai 

dengan format yang telah ditentukan dan menyerahkannya kepada Ketua Program 

Studi selambatnya 2 (dua) pekan sebelum perkuliahan semester dimulai. 
 

VI. PIHAK YANG MENJALANKAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA 

PEMBELAJARAN SEMESTER  IAI AL-AZIS 

1. Dekan dan Program Studi yang bertanggung jawab dari sisi akademik: 

kurikulum, satuan kredit semester (sks), jumlah kuliah dalam satu semester, 

kompetensi, capaian pembelajaran lulusan,  karakteristik proses pembelajaran, 

metode pembelajaran, bentuk pembelajaran, dan lainnya berkaitan dengan 

proses dan pelaksanaan pembelajaran 

2. Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bertanggungjawab secara fungsional  atas  

mata kuliah yang diampunya dan secara taktis operasional, di antaranya:  

karakteristik proses pembelajaran, metode pembelajaran, bentuk pembelajaran, 

dan lainnya berkaitan dengan proses dan pelaksanaan pembelajaran 

3. Unit-unit kerja di dalam lingkungan IAI AL-AZIS lainnya yang tugas pokok dan 

fungsinya terkait dalam rangka menunjang bidang akademik 
 

VII.BAGAN … 



8 

 

VII.  BAGAN ALIR PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN 

SEMESTER  IAI AL-AZIS 
 

  Untuk memperjelas tahapan atau urutan langkah yang mesti diikuti dalam 

rangka penyusunan RPS IAI AL-AZIS maka disusun Bagan Alir Prosedur 

Penyusunan RPS IAI AL-AZIS sebagaimana tampak pada Gambar 1. Bagan ini 

bersifat dinamis, dalam arti  akan diubah atau direvisi sesuai dengan kebijakan 

Rektor IAI AL-AZIS serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 

VIII. CATATAN 
 

Prosedur penyusunan Rencana Pembelajaran Semester IAI AL-AZIS ini akan 

diubah sebagaimana mestinya jika di kemudian hari perlu penyesuaian kaitan dengan 

pengembangan kurikulum  program studi, dan lainnya berdasarkan kebijakan Rektor 

IAI AL-AZIS. 
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Gambar 1 Diagram Alir Prosedur Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

IAI AL-AZIS. 

DOKUMEN  STANDARD OPERATING PROCEDURE  (SOP) 

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) IAI AL-AZIS 

Kode  : SOP/SPMI/AKD/001 Tanggal dikeluarkan : 29 Maret 2019 

Area      :  Bagian Akademik  Nomor Revisi           : 00 

Dua pekan menjelang awal semester, semua rencana 
perkuliahan semester yang disusun  oleh fakultas 
telah diterima oleh Wakil Rektor Bidang Akademik;  
kemudian menyusun/membuat draft Rencana 
Perkuliahan Semester institusi IAI AL-AZIS untuk 
diajukan kepada Rektor IAI AL-AZIS dan Y.A.B. 
Syaykh Al Zaytun (Grand Chancellor) 

Wakil Rektor Bidang Akademik, 

atau pejabat yang mewakilinya, 

berkoordinasi dengan seluruh 

pejabat struktural bidang akade-

mik IAI AL-AZIS dalam rangka 

penyusunan rencana perkuliahan 

semester  yang harus selesai satu 

bulan menjelang awal semester 

gasal/genap, yaitu awal Agustus 

dan Februari 

Wakil Rektor Bidang Akademik IAI AL-AZIS 
mengajukan draft Rencana Perkuliahan Semester IAI 
AL-AZIS kepada Rektor IAI AL-AZIS dan Y.A.B. 
Syaykh Al Zaytun (Grand Chancellor) sebagai 
bahan/materi Rapat Pimpinan (RAPIM) tentang 
Rencana Perkuliahan Semester IAI AL-AZIS untuk 
tahun hadapan 

Wakil Rektor Bidang Akademik IAI AL-AZIS, 

menyiapkan proposal rapat pimpinan (RAPIM) 

Rencana Perkuliahan Semester IAI AL-AZIS tahun 

hadapan berdasarkan persetujuan Rektor IAI AL-AZIS 

dan Y.A.B. Syaykh Al Zaytun (Grand Chancellor) 

 

 

Selesai 

 

 

Mulai 

Ketua Program Studi menyampaikan informasi rencana 

perkuliahan semester kepada para dosen pemangku mata 

kuliah; dan meminta agar segera menyusun Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang diampunya 

sesuai dengan format yang telah ditentukan dan 

menyerahkannya kepada Ketua Program Studi selambatnya 

2 (dua) pekan sebelum perkuliahan semester dimulai 

Wakil Rektor Bidang Akademik IAI AL-AZIS bersama 

Kepala Bagian Ortala IAI AL-AZIS menyiapkan Surat Ke-

putusan Rektor IAI AL-AZIS tentang penetapan Rencana 

Perkuliahan Semester untuk satu tahun kalender berdasar-

kan persetujuan Rektor IAI AL-AZIS dan Y.A.B. Syaykh 

Al Zaytun (Grand Chancellor) 

Penyelenggaraaan Rapat Pimpinan (RAPIM); Notulis 

Rapim dan para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas 

IAI AL-AZIS menghimpun hasil-hasil RAPIM 

Wakil Rektor Bidang Akademik IAI AL-AZIS bersama 

notulis Rapim dan para Kepala Bagian Tata Usaha 

Fakultas IAI AL-AZIS menyusun laporan untuk 

disampaikan kepada Rektor IAI AL-AZIS dan Y.A.B. 

Syaykh Al Zaytun (Grand Chancellor) 

Wakil Rektor Bidang Akademik IAI AL-AZIS meng-

ajukan draft Rencana Perkuliahan Semester sesuai 

dengan hasil RAPIM kepada Rektor IAI AL-AZIS dan 

Y.A.B. Syaykh Al Zaytun (Grand Chancellor) 

Wakil Rektor Bidang Akademik IAI AL-AZIS 

menyampaikan informasi tentang pengesahan Rencana 

Perkuliahan Semester kepada semua unit kerja terkait 


