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1. Tujuan
Manual prosedur ini adalah mengatur Garis-garis Besar Program

Pembelajaran (GBPP), untuk dapat mengarahkan Dosen Pengajar untuk
memberikan mata kuliah, agar sesuai dengan tujuan dari mata kuliah
tersebut.
Secara umum tujuan pembuatan Garis-garis Besar Program Pembelajaran
adalah:

a. Pedoman dosen pengajar dalam melakukan proses belajar-mengajar
untuk mata kuliah yang akan diajarkan.

b. Mengetahui referensi yang dipakai dalam proses belajar-mengajar.

2. Tanggung Jawab dan Wewenang
Kegiatan pembuatan Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) ini

melibatkan beberapa orang dan unit dengan wewenang dan tanggung-jawab
sebagai berikut:

a. Ketua Jurusan
Wewenang :Membentuk tim penyusunan GBPP.
Tanggung-jawab :Mengontrol penyusunan GBPP jurusan.

b. Tim GBPP
Wewenang :Mengusulkan dan memilih anggota tim GBPP

jurusan.
Tanggung-jawab :Membuat GBPP jurusan.

c. Dosen Pengajar
Wewenang :Mengoreksi dan memberikan masukan dari GBPP
Mata Kuliah Jurusan.
Tanggung-jawab :Memberikan masukan mengenai proses belajar-

mengajar, referensi mata kuliah yang selama ini
dilakukan.

3. Deskripsi Kegiatan
1. Ketua Jurusan membentuk tim penyusunan GBPP, dengan melakukan

penetapan ketua tim yang bertanggung-jawab terhadap penyusunan
GBPP Jurusan.

2. Ketua tim mengusulkan dan memilih anggotanya dalam penyusunan
GBPP jurusan.

3. Tim penyusunan GBPP membuat format GBPP yang disesuaikan
dengan format yang ditentukan pada tingkat universitas.

4. Tim penyusunan GBPP meminta dosen-dosen pengajar untuk
membuat GBPP sesuai dengan format yang telah ditentukan dan
sesuai dengan mata kuliah yang selama ini diajarkan.

5. Tim penyusunan GBPP mengoreksi GBPP yang sudah dibuat oleh
dosen-dosen pengajar jurusan.

6. Tim penyusun GBPP menyosialisasikan GBPP yang sudah dikoreksi ke
seluruh dosen pengajar jurusan.
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7. Tim penyusun GBPP menyempurnakan dari masukan yang diberikan
oleh dosen-dosen pengajar jurusan.

8. GBPP diberikan pada dosen-dosen pengajar sesuai dengan mata kuliah
yang selama ini diajarkan.
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Bagan Alir Penyusunan GBPP

Mulai

Selesai

Ketua Jurusan membentuk tim
penyusunan GBPP (1 hari)

Ketua Tim GBPP memilih anggota
penyusunan GBPP (1 hari)

Tim GBPP membuat format GBPP yang
disesuaikan dengan format universitas

(1 hari)

Tim GBPP meminta dosen-dosen
pengajar untuk membuat GBPP sesuai
dengan format yang telah ditentukan
dan sesuai dengan mata kuliah yang

selama ini diajarkan (2 minggu)

Tim GBPP mengoreksi GBPP yang
sudah dibuat oleh dosen-dosen

pengajar jurusan (3 hari)

Tim GBPP mensosialisasikan GBPP
yang sudah dikoreksi ke seluruh dosen

pengajar jurusan (1 hari)

Tim GBPP menyempurnakan dari
masukan yang diberikan oleh dosen-

dosen pengajar jurusan (3 hari)

Tim GBPP memberikan GBPP kepada
dosen-dosen pengajar sesuai dengan
mata kuliah yang selama ini diajarkan

(1 hari)
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