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I. TUJUAN  
 

Prosedur Perkuliahan bertujuan untuk menjelaskan proses, tata cara dan 

mekanisme mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan. 

II. RUANG LINGKUP  
 

Prosedur Perkuliahan meliputi penyajian tata cara dan ketentuan tentang 

mekanisme perkuliahan.  

III. ACUAN  
 

Prosedur aktif akademik mengacu pada : 
 

   Telah Mencetak KSM dan dinyatakan mahasiswa aktif 

Prosedur aktif non akademik (keuangan) mengacu pada : 

   Telah menyelesaikan semua administrasi keuangan yang telah ditetapkan 

oleh fakultas. 

IV. SARANA 
 

Sarana yang digunakan pada Kegiatan perkuliahan :  

- Ruang Kelas 

- Kuesi Perkuliahan 

- Papan Tulias 

- INFOCUS 

- Spidol & Pengahapus 

- DHMD 

 
V. DEFINISI  
 

Proses pembelajaran tingkat lanjut di mana seseorang telah menentukan 

pilihan jurusan. Biasanya dalam pemilihan jurusan dilakukan berbagai 

pertimbangan, salah satunya minat dan bakat. Untuk memulai kuliah, 

terdapat berbagai pengorbanan diantaranya menghabiskan banyak waktu, 

biaya, tenaga, dll. 

 

 

 

 

 

 



VI. PROSEDUR 

 Perkuliahan hanya boleh diikuti oleh mahasiswa aktif dengan 

menyertakan kartu tanda mahasiswa dan KSM (kartu Studi mahasiswa). 

 Pertemuan perkuliahan dimulai dari hari senin s/d sabtu, ataupun 

tergantung kelas yang memadai dan jadwal yang telah di floting. 

 Perkuliahan harus sesuai dengan materi yang telah ditetapkan oleh prodi 

dan telah diketahui oleh pimpinan fakultas (bagian akademik). 

 Jumlah pertemuan dalam perkuliahan biasa 16 tatap muka (14 

pertemuan perkuliahan & 2 dikhususkan untuk ujian (ujian tengah 

semester & Ujian akhir semester)). 

 Tenaga pengajar diutamakan harus berstatusn sebagai dosen tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUR PROSES PERKULIAHAN 

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MAJALENGKA 

KETUA 

KELAS 

TU/AKADEM

IK 

DOSEN 

PROSES 

PERK. 

INPUT 

KEHADIRAN 

KET : 

• Pada saat 10 Menit perkuliahan akan dilaksanakan, ketua kelas 

diharapkan menghubungi bagian akademik/tata usaha. 

• Selanjutnya mahasiswa menghubungi bagian Tata Usaha/akademik 

untuk mengambil DHMD yang telah disediakan serta menyiapkan 

kelengkapan PBM. 

• Apabila telah selesai menghubungi Tata Usaha & telah menyiapkan 

kelengkapan PBM, mahasiswa dianjurkan untuk menghubungi Dosen 

Pengampu di Ruang Dosen yang telah disediakan (LT. 1/depan 

Ruang Prodi) bahwa PBM mata kuliah dosen tersebut akan 

dilaksanakan. 

• Apabila dosen yang bersangkutan sudah diberitahukan, maka 

secepatnya dosen yang bersangkutan diharapkan menuju ruang kelas 

& segera melakukan PBM sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 

jadwal perkuliahan. 

• Selama proses belajar mengejar dilaksanakan diharapkan dosen tidak 

keluar dari SAP yang telah ditentukan oleh Program Studi dan tidak 

mengurangi jumlah tatap muka/pertemuan yang telah ditentukan oleh 

Pihak Akademik (Universitas Majalengka). 

• Apabila proses PBM telah selesai, diharapkan Dosen pengampu & 

Mahasiswa mengisi DHMD yang telah diberikan/disediakan Ketua Kelas. 

• Apabila proses PBM telah selesai dilaksanakan dan DHMD telah diisi, 

maka ketua kelas wajib mengembalikan DHMD ke bagian Tata Usaha 

dan menyimpannya lagi pada tempat yang telah kami sediakan. 

 


