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PERATURAN  

REKTOR UNIVERSITAS BILLFATH 

NOMOR: 204./07.1093/ PR/REKTOR//IX/2020 

 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN DARING (E-LEARNING) 

DI UNIVERSITAS BILLFATH 
 

Menimbang  : a. bahwa  untuk  meningkatkan  mutu  penyelenggaraan  pendidikan di tengah 

pandemi Covid-19 diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi yang terstruktur agar dapat mendorong keaktifan belajar dari 

mahasiswa; 

  b. bahwa  sistem  pendidikan  nasional  harus  mampu  menjamin  pemerataan 

kesempatan  pendidikan,  peningkatan  mutu  dan  relevansi  serta  efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan kehidupan 

lokal, nasional,   dan   global   sehingga   perlu   dilakukan   pembaharuan   

metode perkuliahan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; 

  c. bahwa dalam upaya memperluas akses bagi mahasiswa untuk mengikuti 

pendidikan di Universitas Billfath, pengembangan pelaksanaan program 

pendidikan melalui penyelenggaraan perkuliahan daring di tengah pandemi 
Covid-19 menjadi salah satu indikator kinerja dari Rektor Universitas Billfath 

untuk mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19;  

  d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, serta dalam rangka 

menindaklanjuti edaran Gugus Tugas Covid-19 tentang pembatasan sosial 

untuk memutus penyebaran Covid-19, maka selanjutnya dipandang perlu 

untuk mengatur penyelenggaraan proses perkuliahan tersebut, dan 

pengaturannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor. 

Mengingat  : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4496); 

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112); 
 



  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

101/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh; 

  6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 

426/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Universitas Billfath di Kabupaten 
Lamongan Provinsi Jawa Timur.  
 

7. Surat Keputusan Yayasan PP Al-Fattah Nomer 10.21.01/YPPFSL.UB/A-

1/X/2018 tentang STATUTA Universitas Billfath 

 

MEMUTUSKAN 
 

  PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BILLFATH TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN DARING (E-LEARNING) DI 

UNIVERSITAS BILLFATH 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Universitas adalah Universitas Billfath (yang selanjutnya disingkat Billfath) sebagai suatu 

perguruan tinggi yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. 
2. Rektor adalah Rektor Billfath yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap 

penyelenggaraan Billfath. 
3. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik di lingkungan Billfath dalam dan/atau 

satu disiplin ilmu tertentu. 
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Billfath yang berwewenang dan bertanggung 

jawab terhadap penyelenggaraan fakultas. 
5. Lembaga Teknologi Komunikasi dan Jaringan (yang selanjutnya disingkat “LTKJ” 

adalah satuan kerja di tingkat universitas yang bertanggungjawab di bidang teknologi, 
komunikasi dan jaringan.  

6. Biro Adminsitrasi Akademik (yang selanjutnya disingkat “BAA”) adalah satuan kerja di 
tingkat universitas yang bertanggungjawab di bidang administraasi pendidikan. 

7. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler Billfath atau mahasiswa non reguler dari perguruan 
tinggi lain, atau anggota masyarakat yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata 

kuliah tertentu. 
8. Pendidik adalah dosen tetap di lingkungan Billfath yang telah memenuhi persyaratan 

kualifikasi pendidikan. 
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan mahasiswa, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 
dikembangkan. 

10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

perkuliahan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 
11. Mata kuliah adalah seperangkat rencana perkuliahan sesuai kurikulum berdasarkan 

rangkaian satuan acara perkuliahan. 
12. Perkuliahan adalah proses interaksi mahasiswa dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada mahasiswa (student 
centered learning) yang menuntut partisipasi aktif mahasiswa. 

13. Perkuliahan konvensional adalah perkuliahan dengan tatap muka (face to face) 
berdasarkan kehadiran fisik dosen dan mahasiswa secara langsung dalam 

penyelenggaraan mata kuliah. 



14. Perkuliahan jarak jauh adalah perkuliahan antara tenaga pendidik dan mahasiswa yang 
dilakukan secara jarak jauh dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung 
oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai 

dengan Standar Nasional Pendidikan 
15. Daring (e-learning) adalah suatu metode perkuliahan dengan memanfaatkan fasilitas 

teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan tanpa tatap muka antara dosen 
dan mahasiswa (sistem online) atau dikombinasikan antara perkuliahan konvensional 

dengan sistem online (blended system). 
16. Teknologi informasi dan komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup 

perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk 
mencatat, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. 

17. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang 
terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan 
informasi. 

18. Bahan ajar adalah materi ajar dari mata kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara 

perkuliahan tertentu. 
19. Perolehan kredit (credit earning) adalah kredit yang diberikan kepada mahasiswa setelah 

mengikuti perkuliahan konvensional maupun daring (e-learning)baik diselengarakan 
secara internal maupun eksternal oleh  terhadap suatu mata kuliah. 

20. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur 
pencapaian hasil belajar mahasiswa. 

21. Evaluasi hasil belajar adalah penilaian terhadap pencapaian kompetensi dari hasil proses 
belajar mandiri mahasiswa baik dalam bentuk perkuliahan konvensional atau e-learning. 

 

BAB II 

TUJUAN DAN FUNGSI 

Pasal 2 

 
1. Penyelenggaraan perkuliahan berbasis daring (e-learning) bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas perkuliahan di tengah pandemi Covid-19 untuk mencapai 
kompetensi lulusan yang ditetapkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi serta media komunikasi lainnya, serta untuk mendukung peningkatan 
reputasi Billfath di tingkat nasional dan internasional melalui penyelenggaraan 
perkuliahan jarak jauh yang bermutu; 

2. Penyelenggaraan perkuliahan berbasis daring (e-learning) berfungsi untuk mendukung 

proses perkuliahan di tengah pandemi Covid-19 agar mahasiswa dapat mengikuti 
perkuliahan dari jarak jauh.  

 

BAB III 

LINGKUP PENYELENGGARAAN  
PERKULIAHAN DARING (E-LEARNING) 

Pasal 3 
 

1. Penyelenggaraan perkuliahan berbasis daring (e-learning) mencakup pengelolaan 
administrasi, prosedur penyelenggaraan, dan evaluasi. 

2. Sistem administrasi penyelenggaraan perkuliahan berbasis (e-learning) dikelola secara 
mandiri oleh masing-masing Unit Pengelola Program Studi (UPPS). 

3. Penyelenggaraan perkuliahan berbasis daring (e-learning) harus memenuhi standar mutu 
akademik yang ditetapkan oleh Universitas Billfath berdasarkan ketentuan pemerintah 
yang berlaku. 



4. Penyelenggaraan perkuliahan berbasis daring (e-learning) dapat diterapkan secara penuh 
dalam suatu mata kuliah, baik dalam program studi regular maupun non-reguler dengan 
tetap mengacu pada Sistem Kredit Semester.  

5. Penyelenggaraan perkuliahan bagi mata kuliah praktikum dapat dilakukan secara luring 
(luar jaringan) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

6. Perkuliahan berbasis daring (e-learning) diterapkan untuk semua angkatan 
7. Kegiatan akademik, seperti konsultasi tugas akhir, konsultasi tugas kuliah,  konsultasi 

masalah perkuliahan, penelitian, dan pengabdian dapat dilakukan secara luring (luar 
jaringan) dengan tetap memerhatikal protokol kesehatan dan dibatasi maksimal 10 
(sepuluh) mahasiswa perkonsultasi.  

8. Kegiatan non-akademik, seperti pembimbingan/pembinaan program mahasiswa dapat 

dilakukan secara daring dan luring dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan.  
9. Mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa melalui sistem daring (e-learning) 

harus terdaftar dalam Sistem Akademik (SIAKAD) 
 

 

BAB IV 

SYARAT STANDAR PENYELENGGARAAN  
PERKULIAHAN DARING (E-LEARNING) 

Pasal 4 

 
1. Penyelenggaraan perkuliahan berbasis daring  (e-learning) harus memperhatikan syarat 

standar sebagai berikut: 

a. standar isi; 
b. standar proses; 
c. standar kompetensi dan penilaian mahasiswa; 
d. standar pendidik; 

e. standar sarana dan prasarana; 
f. standar pengelolaan; dan 
g. standar pembiayaan; 

2. Bahan ajar yang dikembangkan harus terbebas dari plagiasi dan mencantumkan sumber 

yang jelas apabila merujuk pada suatu sumber pustaka. 
3. Standar penyelenggaraan perkuliahan berbasis daring (e-learning) disempurnakan secara 

terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 
 

BAB V 

SYARAT MAHASISWA 

Pasal 5 

 

Mahasiswa peserta perkuliahan daring (e-learning) harus terdaftar secara sah di Biro Administrasi 

Akademik sebagai peserta perkuliahan. 

BAB VI 

SYARAT PENDIDIK 

Pasal 6 

 
1. Pendidik atau dosen pengampu mata kuliah yang diselenggarakan dengan daring (e-

learning) adalah dosen tetap di Billfath dan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan 
kompetensi sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing dan mendapatkan 

penugasan dari Dekan. 



2. Pendidik harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyampaikan cara 
perkuliahan berbasis daring (e-learning). 

 

BAB VII 

SARANA PENYELENGGARAAN  
PERKULIAHAN DARING (E-LEARNING) 

Pasal 7 

 

1. Sarana perkuliahan daring (e-learning) yang diimplementasikan adalah sarana yang 
berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang dikelola di tingkat Institusi. 

2. Setiap permasalahan teknis terkait infrastruktur yang timbul baik akibat faktor internal 

maupun eksternal harus dikoordinasikan dengan LTKJ. 
3. Sarana perkuliahan daring (e-learning) yang digunakan harus mampu menjamin 

otentisitas data pengaksesan dan identitas pengakses. 
4. Sarana perkuliahan daring (e-learning) yang digunakan oleh para pendidik di lingkungan 

Universitas Billfath berupa kombinasi google classroom dengan blog dosen. 
5. Penyelenggara sarana perkuliahan daring (e-learning) bertanggung jawab dan menjamin 

bahwa semua komponen pada sarana perkuliahan daring (e-learning) termasuk piranti 
keras, piranti lunak dan prosedur operasi baku, telah dikembangkan, dioperasikan dan 

dipelihara secara layak. 
6. LTKJ harus mempersiapkan langkah-langkah darurat apabila karena suatu hal tertentu 

sistem tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. 
7. LTKJ harus menyelenggarakan penyimpanan semua dokumentasi yang berkaitan dengan 

sarana perkuliahan daring (e-learning ) tersebut dengan sebaik-baiknya. 
 

BAB VIII 

MATA KULIAH DAN BEBAN STUDI 

Pasal 8 

 
(1) Mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem daring (e-learning) adalah mata kuliah yang 

tercantum dalam kurikulum di program studi sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal 

dalam semester berjalan dan dapat merupakan suplementasi dari perkuliahan konvensional atau 

sebagai kegiatan perolehan kredit (credit earning activity) oleh mahasiswa. 

(2) Kegiatan perkuliahan dengan daring (e-learning) harus dilakukan sesuai/setara dengan beban 

kredit pada mata kuliah yang diselenggarakan dengan perkuliahan konvensional. 

 

BAB IX 

PENILAIAN DAN EVALUASI 

Pasal 9 
 

1. Sistem penilaian pada mata kuliah yang diselenggarakan dengan daring (e-learning) 
bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa pada mata kuliah yang 

bersangkutan. 
2. Penilaian perkuliahan dilakukan oleh pengajar secara berkala dalam bentuk Ujian Tengah 

Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), diskusi, tugas individu/ kelompok, kuis 
online, dan kehadiran online dengan bobot yang ditentukan di masing-masing mata 

kuliah. 



3. Status kelulusan mahasiswa dari mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem daring 
(e-learning) diberikan dalam bentuk huruf mutu mata kuliah atau sertifikat kelulusan 
yang dikeluarkan oleh dosen pengampu mata kuliah. 

4. Evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan daring (e-learning) dilakukan dengan 
melibatkan LPM, Biro Administrasi Akademik, Kaprodi, dan LTKJ 

 

BAB X 

PENUTUP 

Pasal 10 
 

1. Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut 

dengan aturan tersendiri. 
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 
 

 

Ditetapkan di  : Lamongan,  

Pada Tanggal : 14 September 2020 

REKTOR 

 

 

 

KHOLID NOVIANTO, S.S.,ME. 

NIDN: 0703116801 

Tembusan disampaikan kepada : 

1. Kepala LLDIKTI Wilayah VII 

2. Ketua Yayasan Ponpes Al Fattah Siman Lamongan 
3. Para Dekan Fakultass di Universitas Billfath 
4. Para Kaprodi di Universitas Billfath; 
5. Kepala Biro di Universitas Billfath 

6. Arsip 
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