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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

 PENYUSUNAN JADWAL PERKULIAHAN

I. TUJUAN 

    Standar Operasional prosedur

1. Merancang kegiatan pembelajaran selama satu semester sebagai implementasi 

kurikulum  

2. Mendistribusikan beban mengajar pada dosen 

Wacana Metro 

3. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana ruang dan fasilitas 

Dharma Wacana Metro

4. Mempermudah pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran selama 

satu semester oleh Ka.Prodi

 

 

II. RUANG LINGKUP 

1. SOP ini meliputi pembuatan draf

dan tempat perkuliahan

2. Jadwal yang telah ditetapkan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh sivitas 

akademika Akper Dharma Wacana

Wacana Metro 

 

III.PROSEDUR 

1. Dua bulan sebelum proses perkuliahan Pudir I menyerahkan daftar mata 

semester (Ganjil & Genap) yang tertera di dalam kurikulum dan pengajuan nama 

dosen pengajar ke Ka.Prodi

2. Ka.Prodi merancang jadwal kuliah berdasarkan daftar mata kuliah setiap semester 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN JADWAL PERKULIAHAN  

  

perasional prosedur ini bertujuan untuk : 

Merancang kegiatan pembelajaran selama satu semester sebagai implementasi 

Mendistribusikan beban mengajar pada dosen Akademi Keperawatan Dharma 

Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana ruang dan fasilitas 

a Metro 

Mempermudah pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran selama 

oleh Ka.Prodi 

SOP ini meliputi pembuatan draft jadwal, mata kuliah, dosen pengampu, beban SKS, 

dan tempat perkuliahan 

Jadwal yang telah ditetapkan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh sivitas 

Akper Dharma Wacana, termasuk dosen luar dari luar Akper Dharma 

Dua bulan sebelum proses perkuliahan Pudir I menyerahkan daftar mata 

semester (Ganjil & Genap) yang tertera di dalam kurikulum dan pengajuan nama 

dosen pengajar ke Ka.Prodi 

jadwal kuliah berdasarkan daftar mata kuliah setiap semester 
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Merancang kegiatan pembelajaran selama satu semester sebagai implementasi 

Akademi Keperawatan Dharma 

Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana ruang dan fasilitas di Akper 

Mempermudah pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran selama 

t jadwal, mata kuliah, dosen pengampu, beban SKS, 

Jadwal yang telah ditetapkan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh sivitas 

Akper Dharma 

Dua bulan sebelum proses perkuliahan Pudir I menyerahkan daftar mata kuliah setiap 

semester (Ganjil & Genap) yang tertera di dalam kurikulum dan pengajuan nama 

jadwal kuliah berdasarkan daftar mata kuliah setiap semester  



3. Penyusunan draft jadwal kuliah, waktu perkuliahan, dosen pengajar, dan beban 

perkuliahan satu bulan sebelum registrasi 

4. Jadwal kuliah diserahkan ke Pudir I untuk dilakukan pengecekan ulang (mata kuliah, 

waktu perkuliahan, dosen pengajar, beban SKS, dan tempat kuliah) 

5. Jadwal kuliah yang sudah dicek oleh Pudir I diserahkan ke direktur untuk 

mendapatkan persetujuan 

6. Direktur, Pudir I, dan Ka.Prodi melakukan pertemuan bersama dengan dosen untuk 

mensosialisasikan dosen coordinator,dosen pengajar mata kuliah dan waktu 

perkuliahan 3 minggu sebelum registrasi 

7. Jadwal, mata kuliah, dan dosen pengajar yang sudah disosialisasikan kepada dosen 

pengajar disahkan oleh direktur 

8. Ka. Prodi membuat berkas akademik yang berisi aturan akademik, SK dosen, Jadwal 

perkuliahan, mata kuliah dan diserahkan kepada Ka.SubBAAK 

9. Ka.SubBAAK mendistribusikan berkas akademik ke dosen dalam dan luar  

10. Ka.SubBAAK menempel jadwal, pengajar, beban SKS ke papan 

pengumuman/mading maksimal 1 minggu sebelum perkuliahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.BAGAN/ALUR 

 

 

 

 

 

Mulai 

Pudir I mengajukan daftar mata 

kuliah dan dosen pengajar ke 

Ka.Prodi 

Ka. Prodi merancang jadwal 

kuliah 

Ka.Prodi menyusun draft jadwal 

kuliah 

Menyerahkan draft jadwal kuliah 

ke Pudir I 

Pudir I meminta persetujuan 

mengenai jadwal kuliah 

Sosialisasi daftar mata kuliah 

dan dosen pengajar ke seluruh 

dosen 

Pengesahkan jadwal kuliah oleh 

direktur 

Ka.Prodi menyerahkan berkas 

akademik ke Ka.SubBAAK 

Ka.SubBAAK mendistribusikan 

berkas akademik ke dosen dalam 

dan luar institusi 

Penempelan jadwal kuliah  

Selesai 


