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semua pihak agar panduan ini menjadi lebih sempurna sangat kami harapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari pengaruh perubahan zaman yang 

menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan nasional. Globalisasi yang melanda 

seluruh dunia di abad ke 21 menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk 

mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia namun bergeser mengarah kepada 

pendidikan sebagai komoditas karena lebih menekankan penguasaan Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialis. Hal ini tentu menjadi 

perhatian kita semua mengingat tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU No 20 

Tahun 2003, Pasal 3, tidak hanya berorientasi terhadap pragmatisme dan materialisme namun 

memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa 

(IMTAQ) serta menguasai IPTEKS. Pergeseran tujuan pendidikan nasional tersebut 

semakin terasa saat ini dengan terjadinya krisis karakter di bidang pendidikan, karena 

pragmatisme dalam merespon kebutuhan pasar kerja lebih menekankan kepada hal-hal 

yang bersifat materialisme sehingga melupakan pengajaran dengan semangat kebangsaan, 

keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan yang memiliki moral luhur sebagai warga 

negara. 

 

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga 

keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai 

dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni 

(IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan 

perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat 

mengikuti pola logaritma, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga 

mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami 

dua kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi 

Permenristekdikti No 44 tahun 2015.  

 

 Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan 

tersebut. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bahwa  
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Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang 

disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan 

selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Perumusan RPS mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan 

dalam kurikulum.  

 

 

B.  Dasar Hukum Penyusunan RPS 

 

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No. 

4301); 

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 No. 144. Tambahan lembaran Negara  5063); 

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158. Tambahan lembaran Negara  5336); 

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 No. 298. Tambahan lembaran Negara  5607); 

5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  

6. Undang – undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara 

Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 

2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan 

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);   

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi  dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2015. 

Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, 

Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  nomor 44 tahun 2019 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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BAB II 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 

 

A. Prinsip Penyusunan RPS 

 

RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk 

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan, 

sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep 

kurikulumnya. Rancangan dititikberatkan pada bagaimana memandu 

mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CP lulusan yang 

ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar. 

Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berpusat pada 

mahasiswa (student centred learning disingkat SCL) RPS atau istilah lain, wajib 

ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan 

pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan 

kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Menurut  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 

44 tahun 2019 bahwa  Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan 

dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu 

bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Di perguruan tinggi 

perangkat pembelajaran yang digunakan oleh pengajar atau dosen dikenal dengan 

Rencana Pembelajaran Semester atau disingkat RPS.  

 

B. Bagian-bagian RPS 

 

Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat; 

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen 

pengampu; 

Nama program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar disesuaikan 

dengan yang tercantum dalam ijin pembukaan/pendirian/operasional program 

studi yang dikeluarkan oleh Kementerian. Nama dan kode mata kuliah disesuaikan 
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dengan kurikulum Program Studi, sinkron dengan data dalam Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi (PD Dikti) dan sama dengan data yang diunggah pada aplikasi SIAK Poltekkes 

Kemenkes Denpasar.  Semester dibuat sesuai dengan penempatan mata kuliah tersebut 

pada semester berapa dan dilengkapi dengan bobot SKS mata kuliah baik teori maupun 

praktek. Nama dosen pengampu mata kuliah dibuat lengkap dalam tim mengajar (team 

teaching) dan disebutkan sebagai koordinator mata kuliah (PJMK)  atau tim dosen.   

 

2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 

 Pada bagian Capaian pembelajaran lulusan (CPL) dibuat deskripsi hal-hal yang 

harus dikuasai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah yang bersangkutan yang  

dinyatakan dalam  unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan 

serta kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja selama menempuh mata kuliah tersebut. 

Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam 

lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus 

dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri  lulusan program studi  

tersebut.   

CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran 

lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang bisa terdiri dari unsur sikap, 

ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian 

pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat 

dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan 

kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi 

kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL. 

Dalam CPL ini memuat Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan deskripsi 

mata kuliah. CPMK berisi daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang 

merupakan uraian spesifik turunan dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK 

harus menunjukkan tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran serta mengacu 

pada CPL terkait serta terdiri atas ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif sesuai dengan 

unsur sikap, ketrampilan umum, pengetahuan, dan ketrampilan khusus yang dituju. CPMK 

dibuat berisikan rumusan terinci capaian pembelajaran per bab atau pembahasan materi 

dalam mata kuliah. Sedangkan deskripsi mata kuliah memberikan gambaran terinci tentang 

kemampuan akhir yang wajib dimiliki oleh mahasiswa  setelah menyelesaikan mata kuliah 

yang bersangkutan.  
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3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan; 

Pada bagian ini, dibuat kemampuan akhir yang wajib dimiliki oleh mahasiswa setelah 

pembelajaran yang terinci per bagian pertemuan perkuliahan. Kemampuan akhir ini dibuat 

secara sistematis sesuai dengan pembagian pertemuan perkuliahan.  

 

4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 

Bahan Kajian adalah materi pembelajaran yang terkait dengan 

kemampuan akhir yang hendak dicapai. Deskripsi materi pembelajaran 

dapat disajikan secara lebih lengkap dalam sebuah buku ajar atau modul 

atau buku teks yang dapat diletakkan dalam suatu laman sehingga 

mahasiswa peserta mata kuliah ini dapat mengakses dengan mudah. Materi 

pembelajaran ini merupakan uraian dari bahan kajian bidang keilmuan 

(IPTEKS) yang dipelajari dan dikembangkan oleh dosen atau kelompok dosen 

program studi. Materi pembelajaran dalam suatu mata kuliah dapat berisi 

bahan kajian dengan berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan 

atau bidang keahlian, tergantung konsep bentuk mata kuliah atau modul 

yang dirancang dalam kurikulum. Bila mata kuliah disusun berdasarkan satu 

bidang keilmuan maka materi pembelajaran lebih difokuskan (secara parsial) 

pada pendalaman bidang keilmuan tersebut, tetapi apabila mata kuliah 

tersebut disusun secara terintergrasi (dalam bentuk modul atau blok) maka 

materi pembelajaran dapat berisi kajian yang diambil dari beberapa   

cabang/ranting/bagian   bidang   keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa 

dapat mempelajari secara terintergrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan 

atau bidang keahlian. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu 

pada CPL yang dirumuskan dalam kurikulum. 

 

Bahan kajian / materi pembelajaran memuat semua bahan kajian atau materi 

pembelajaran dalam satu kemampuan akhir yang direncanakan. Perumusan  bahan kajian 

dapat dibuat dalam tiap kali pertemuan kuliah atau menggabungkan bahan kajian yang 

sama dalam lebih dari satu kali pertemuan kuliah. Bahan kajian / materi pembelajaran 

tersusun secara rinci dalam sub-sub materi pembelajaran. Bahan kajian dan materi 

pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan 

IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan 

bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang 

ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan 
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kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL 

sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan 

kajian, untuk menjamin keterkaitannya. 

 

 

5. Metode pembelajaran; 

Metode pembelajaran berisi informasi tentang bentuk pembelajaran, metode 

pembelajaran dan pengalaman belajar. Bentuk pembelajaran memuat informasi yang 

digunakan dalam pelaksanaan mata kuliah/blok, isian dapat berupa Kelas/Praktikum 

Laboratorium/Studi Lapangan/Studio/Tutorial/ Problem based learning(PBL), discovery 

learning, tutorial, Collaborative Learning  ataupun bentuk lain yang digunakan.        

Media pembelajaran memuat informasi media pembelajaran yang digunakan, isian 

dapat berupa Luring/Daring/Campuran (Blended Learning) 

a. Luring (Luar Jaringan) : media yang digunakan tanpa menggunakan media e-

learning 

b. Campuran (Blended Learning) : kuliah menggunakan kombinasi media e-learning 

dengan tatap muka langsung 

c. Daring (Dalam Jaringan) : kuliah menggunakan media e-learning sepenuhnya 

 

Secara rinci metode pembelajaran yang dipilih diarahkan untuk mendorong 

mahasiswa belajar melalui aktivitas bertindak, berpikir, dan berefleksi melalui interaksi 

dengan bahan belajar, rekan mahasiswa, dan dosen pengampu mata kuliah, atau learning 

by doing, thinking, reflecting, and interacting, dengan pendekatan Student Centered 

Learning (SCL), di antaranya: 

a) diskusi kelompok; 

b) simulasi; 

c) studi kasus; 

d) pembelajaran kolaboratif; 

e) pembelajaran kooperatif; 

f) pembelajaran berbasis proyek; 

g) pembelajaran berbasis masalah; 

h) pembelajaran berbasis riset; 

i) pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat; 

j) pembelajaran kontekstual; 

k) discovery learning; 

l) role play; 
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m) Strategi/model/metode/teknik/tahapan pembelajaran lain yang dapat secara efektif 

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

 

6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 

Berisi informasi terkait pelaksanaan perkuliahan, seperti ruang, jadwal pertemuan, 

dan durasi pelaksanaan. Untuk durasi pelaksanaan dapat mengacu pada ketentuan beban 

belajar sebagai berikut : 

a. satu sks proses pembelajaran dengan bentuk perkuliahan dan bentuk pembelajaran 

sejenisnya terdiri atas kegiatan tatap muka 50 menit/minggu/semester, penugasan 

terstruktur 60 menit/minggu/semester, aktivitas mandiri 60 menit/minggu/semester 

(total 170 menit/minggu/semester) 

b. satu sks proses pembelajaran dalam bentuk praktikum di laboratorium, praktik 

studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan bentuk 

pembelajaran sejenis terdiri atas aktivitas selama 170 menit/minggu/semester 

c. satu sks proses pembelajaran dalam bentuk seminar atau bentuk pembelajaran 

sejenis terdiri atas kegiatan tatap muka 100 menit/minggu/semester dan kegiatan 

mandiri 70 menit/minggu/semester  (total 170 menit/minggu/semester) 

d. perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain menyesuaikan 

dengan beban belajar sistem sks. 

 

Waktu merupakan takaran waktu sesuai dengan beban belajar 

mahasiswa dan menunjukan kapan suatu kegiatan pembelajaran dilaksanakan. 

Waktu dalam satu semester yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16  dan waktu 

yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap kegiatan 

pembelajaran. Penetapan lama waktu di setiap tahap pembelajaran didasarkan 

pada perkiraan bahwa dalam jangka waktu yang disediakan rata-rata 

mahasiswa dapat mencapai kemampuan yang telah ditetapkan melalui 

pengalaman belajar yang dirancang pada tahap pembelajaran tersebut. 

 

 

7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 

Pengalaman belajar berisikan informasi tentang pengalaman belajar yang 

dipergunakan dalam materi pertemuan tersebut, dapat melalui  Luring/Daring/Campuran 

(Blended Learning), Kuliah online, belajar mandiri melalui video, dan diskusi online melalui 

WA group atau Microsoft Teams. Pada bagian ini kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa 
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yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah 

ditetapkan, seperti pemberian tugas, survey, penyusunan paper, studi banding, praktik.  

Bagian ini merupakan gambaran umum seluruh proses pembelajaran yang dialami 

oleh mahasiswa selama menempuh mata kuliah. Bagian ini akan diuraikan lebih detail pada 

bagian Rincian Aktivitas Pembelajaran serta dokumen Satuan Acara Perkuliahan dan 

Lembar penugasan. Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran yang 

diharapkan mampu berkontribusi pada pemenuhan CPL yang dibebankan, atau 

merupakan jabaran dari CP yang dirancang untuk pemenuhan sebagian dari CP 

lulusan. 

 

 

8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 

Pada bagian ini dijelaskan cara/metode untuk mengukur ketercapaian CPMK/Sub-

CPMK. Diusahakan penilaian yang dilakukan bersifat otentik, yaitu 

a. penilaian yang bermakna bukan hanya sekedar untuk memberi nilai, 

b. sesuai dengan pengetahuan/ketrampilan/pengalaman/wawasan yang telah 

dikembangkan mahasiswa dalam proses pembelajaran, dan/atau 

c. sesuai penggunaan kemampuan atau simulasinya di kehidupan nyata 

 

Level dan topik penilaian haruslah selaras konstruktif (constructive align) dengan 

level CPMK yang diukur dan bahan kajian yang dipelajari. Pada dasarnya setiap CPMK 

dilakukan proses pengukuran untuk menentukan keterpenuhan setiap mahasiswa terhadap 

masing-masing CPMK.  Satu CPMK dapat diukur dengan satu penugasan ataupun 

beberapa penugasan. Sebaliknya dimungkinkan pula beberapa CPMK dapat diukur melalui 

satu penugasan. Penilaian diberikan terhadap penguasaan materi oleh mahasiswa, baik 

yang bersifat kognitif, psikomotorik maupun afektif. Bentuk tes untuk penilaian berupa tes 

tertulis, tes lisan dan tes keterampilan. Cara penilaian adalah mengunakan sistem penilaian 

standar mutlak atau Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu penilaian yang diajukan kepada 

tujuan instruksional yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

 

9. Daftar referensi yang digunakan. 

Berisi referensi utama dan pendukung untuk menunjang pembelajaran mata kuliah. 

Usahakan referensi yang dituliskan adalah referensi yang dapat diakses oleh dosen 

pengampu dan mahasiswa.  

 

Contoh RPS dapat dilihat pada lampiran panduan ini 
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BAB III 

KONTRAK PERKULIAHAN 

 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, tim dosen pengampu dan 

mahasiswa peserta mata kuliah ini menyepakati dan mentaati kontrak kuliah berikut 

ini: 

1. Perencanaan Perkuliahan 

a. Tim dosen pengampu mata kuliah menyusun Rencana Pembelajaran Semester 

(Terlampir). 

b. Tim dosen pengampu mata kuliah menyampaikan Rencana Pembelajaran 

Semester kepada Ketua Jurusan/Program Studi paling lambat seminggu 

sebelum perkuliahan dan menyampaikan kepada mahasiswa peserta mata 

kuliah paling lambat pada hari pertama kuliah,  berdasarkan jadwal yang telah 

ditetapkan. 

 

2. Pelaksanaan Perkuliahan 

a. Tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai 

dengan Rencana Pembelajaran Semester, pada jadwal yang telah ditetapkan 

sesuai dengan kalender akademik, minimal 16 kali pertemuan (termasuk ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester). 

b. Tim dosen pengampu mata kuliah memberikan materi kuliah berbasis student 

centered learning serta tugas terstruktur yang berbasis problems based 

learning. 

 

3. Kontrak Perkuliahan  

 

Kontrak perkuliahan sebagai bentuk penjabaran dari RPS yang disusun dan 

disepakati oleh dosen pengampu mata kuliah dan mahasiswa. Kontrak kuliah 

memuat : 

a. Identitas mata kuliah, meliputi nama mata kuliah, kode mata kuliah, bobot SKS, 

semester, jadwal pertemuan, tempat perkuliahan, dan tim pengampu mata 

kuliah. 

b. Deskripsi Mata Kuliah 

c. Capaian Pembelajaran 

d. Pengalaman Belajar 

e. Strategi Perkuliahan 
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f. Materi Pokok/Bahan Kajian 

g. Bahan Bacaan/Referensi 

h. Tugas-tugas 

i. Kriteria dan Standar Penilaian 

j. Tata Tertib Mahasiswa dan Dosen  

k. Jadwal Kuliah 

 

Kontrak perkuliahan ditandatangani oleh dosen PJMK/Koord mata kuliah, 

mahasiswa PJMK dan diketahui oleh ketua program studi.  Kontrak perkuliahan 

disampaikan dan disepakati antara tim dosen dengan mahasiswa sebelum mulai 

perkuliahan atau pertemuan pertama mata kuliah yang bersangkutan. Contoh 

kontrak kuliah dapat dilihat pada lampiran panduan ini.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Buku panduan penyusunan RPS ini dibuat dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku pada saat penyusunannya. Selanjutnya perubahan-

perubahan dan revisi dapat dilakukan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang 

baru dan atau kebijakan serta didasarkan atas rapat pertemuan akademik antara Direktur, 

Wakil Direktur, Ka. Sub Bag beserta jajarannya dengan Ketua Jurusan dan Pengelola 

Akademik dilingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Hal-hal yang belum diatur dalam 

panduan akademik ini akan didiskusikan kemudian. Buku Panduan Penyusunan RPS 

Poltekkes Kemenkes Denpasar ini diharapkan menjadi panduan praktis dalam 

menyusun perangkat pembelajaran di masing-masing program studi, sehingga 

dapat membantu para pengelola program studi dalam melengkapi kelengkapan 

administrasi pembelajaran. Para pengelola dan tenaga pendidik diharapkan 

dapat mencerna bersama buku panduan ini, sehingga akan diperoleh manfaat 

secara optimal guna penyusunan RPS di masing-masing program studi di 

lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.   

 Dengan tersusunnya  panduan penyusunan RPS ini maka seluruh kegiatan 

penyusunan RPS di masing-masing program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes 

Denpasar wajib mengacu pada Panduan Penyusunan RPS Poltekkes Kemenkes Denpasar 

Tahun 2019. 
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POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 
 

PROGRAM STUDI ..........................................................  

KODE 
DOKUMEN 
 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
 

MATA KULIAH (MK) KODE Bobot SKS Semester Tanggal Penyusunan 

....................... ............... ................... ....... ............  

PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH (PJMK) ........................................................ 

TEAM TEACHING 1.  

2. 

3. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (SESUAI KURIKULUM  MASING-MASING PRODI) 

 SIKAP DAN TATA NILAI 

1)  

PENGUASAAN PENGETAHUAN 
1)  

 PENGUASAAN KETERAMPILAN 
1)  

CAPAIAN PEMBELAJARAN  MATA KULIAH SESUAIKAN DENGAN CP MATA KULIAH DALAM KURIKULUM 

 

DESKRIPSI MATA KULIAH SESUAIKAN DENGAN DESKRIPSI  MATA KULIAH DALAM KURIKULUM 

 



STRATEGI PERKULIAHAN Strategi belajar yang diperoleh dalam mata kuliah ini meliputi (CONTOHNYA): discovery 

learning, colaboratif learning, tutorial, diskusi, seminar, studi kasus, pembelajaran praktik 

(SESUAIKAN DENGAN STRATEGI YANG AKAN DITERAPKAN) 

KRITERIA DAN STANDAR PENILAIAN CONTOH :Proses penilaian mencakup penilaian proses dan hasil  belajar. Teknik 

penilaian melalui proses observasi , tes tulis dan ujian praktik  dengan bobot penilaian 

sebagai berikut :  

1. Teori (40%) : 

a. UTS (30%) 

b. UAS (30%) 

c. Tugas/Kuis (20%) 

d. Seminar (20%) 

2. Praktik (60%) : 

a. Laporan pendahuluan / kuis (20%) 

b. Seminar kasus  (20%) 

c. Laporan kasus (20%) 

d. Target/Logbook (10%) 

e. Ujian keterampilan dan responsi (30%) 

MATERI PEMBELAJARAN SESUAIKAN DENGAN MATERI MATA KULIAH DALAM KURIKULUM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

 
 

Perte
muan 

ke- 
 

Kemampuan 
akhir yang 
diharapkan 

(Sub -CPMK) 

Bahan Kajian / 
materi 

pembelajaran 

Bentuk, metode 
pembelajaran, 

dan pengalaman 
belajar 

Media  
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk 
(Tes, Penugasan, 

Projek, Praktek/Magang 
Indikator 

Bobot 
Penilaian 

Narasi (Teks), 
Presentasi, 

Audio Visual, 
Simulasi, 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
 

REFERENSI  

1. …………… 
 
 

Ka. Prodi  
 
 

____________________________ 
NIP.  

 
Denpasar, ……………………….. 

 
PJMK  

 
 

________________________. 
NIP.  

  
Mengetahui 

Ketua Jurusan 
 
 

__________________________________ 
NIP.  

 



KOP JURUSAN  

 

 

KONTRAK PERKULIAHAN 

 

Mata Kuliah  : sesuai RPS 

Kode   : sesuai RPS 

Bobot   : sesuai RPS   

Semester  : sesuai RPS (Prodi …………) 

Tempat pertemuan : ruang kuliah   

Tim Dosen  : sesuai RPS 

 

1. Deskripsi mata kuliah 

2. Capaian Pembelajaran 

Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini (sesuai 

dengan peta kurikulum) 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran yang diharapkan mampu 

berkontribusi pada pemenuhan CPL yang dibebankan, atau merupakan jabaran 

dari CP yang dirancang untuk pemenuhan sebagian dari CP lulusan 

4. Strategi perkuliahan 

 Sesuaikan dengan RPS 

5. Materi pokok 

Sesuai dengan RPS. 

6. Bahan Acuan 

Sesuai dengan RPS 
 

7. Tugas-tugas 

a. Tugas makalah ilmiah 

1) Tugas dibuat secara individu maupun kelompok (diskusi kelompok 

dilakukan secara daring)  

2) Setiap mahasiswa atau kelompok membuat tugas tutorial yang diberikan 

oleh dosen pengampu mata kuliah 



3) Pembuatan tugas dapat dilakukan melalui penelusuran IT di internet 

tentang materi pokok di atas dan sumber lain yang tersedia seperti buku, 

jurnal, koran dan majalah. 

 

 

b. Tugas presentasi/seminar 

1) Setiap mahasiswa atau  kelompok yang presentasi,  membuat media 

presentasi/seminar sesuai dengan topic yang telah ditetapkan oleh PJMK. 

2) Mahasiswa atau Kelompok yang presentasi ditentukan  PJMK  atau 

sesuai kesepakatan dengan kelas. 

8. Kriteria dan standar penilaian 

Proses penilaian mencakup penilaian proses dan hasil  belajar. Teknik penilaian 

melalui proses observasi dan tes tulis dengan bobot penilaian sebagai berikut :  

a. UTS (30%) 

b. UAS (30%) 

c. Tugas/Kuis (20%) 

d. Seminar (20%) 

    Tabel Konversi Nilai 

No. Nilai Absolut Angka Mutu Huruf Mutu 

1. ≥ 80,00 4,00 A 
2. 77,50 – 79,99 3,75 A- 
3. 75,00 – 77,49 3,50 A/B 
4. 72,50 – 74,99 3,25 B+ 
5 70,00 – 72,49 3,00 B 
6 67,50 – 69,99 2,75 B- 
7 65,00 – 67,49 2,50 B/C 
 62,50 – 64,99 2,25 C+ 
 60,00 – 62,49 2,00 C 
 57,50 –59,99 1,75 C- 
 55,00 – 57,59 1,00 D 
 ≤ 54,99 0,00 E 

 

  



9. Tata tertib : 

a. Saat kegiatan synkron maya, mahasiswa : 

1) Wajib mengisi daftar hadir 

2) Keterlambatan yang dapat ditoleransi maksimal 15 menit 

3) Wajib menggunakan pakaian sopan 

4) Menghidupkan video dan matikan audio saat tidak bicara  

5) Wajib menggunakan nama asli dan foto profile sopan. 

b. Kehadiran minimal 75 %, bila kurang maka akan diberikan penugasan oleh 

dosen pengampu. 

c. Sipen wajib mengingatkan dosen pengajar minimal sehari sebelumnya lewat 

SMS atau telepon. 

 

10. Jadwal kuliah 

Temu 
ke- 

Pokok Bahasan Tgl/jam   Dosen Metoda/ 
Kegiatan 
belajar 

  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8 UTS    

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16 UAS    

11. Rekapitulasi jam mengajar 

No Nama Dosen 
Jumah 
Temu 

BKD 

1    

2    

 Jumlah Total   

 

  



12. Lain-lain 

Apabila ada hal-hal yang di luar kesepakatan ini, untuk perlu disepakati, dapat 

dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada 

perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu. 

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan 

kesepakatan ini. 

 

 

 

 

 

Pihak I 
Dosen PJMK 

 
 
 

……………………….. 
NIP. …………….. 

Pihak II 
Mhs PJ 

 
 
 

………………………….. 
NIM………………. 

 
 
 

Mengetahui, 
Ka. Prodi ……………………. 

 
 
 
 
 

……………………………………………. 
NIP. …………………………….. 
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