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A. Latar Belakang 

Dalam rangka pengembangan proyek pengembangan Universitas Jember (UNEJ) sebagai Pusat 

Keunggulan Bioteknologi Pertanian dan Kesehatan melalui Proyek 4 in 1 yang dibiayai oleh Islamic 

Development Bank (IDB), Project Implementation Unit (PIU) telah merencanakan salah satu kegiatan 

pada aspek pengembangan kurikulum yang difokuskan pada pengembangan pembelajaran berbasis 

penelitian. Mengingat kurikulum berbasis penelitian merupakan salah satu model pembelajaran yang 

dapat diterapkan di UNEJ, serta seiring dengan berkembangnya kelompok riset (KeRis), dan 

implementasi hibah penelitian KeRis dan pendukung IsDB, maka hasil-hasil penelitian tersebut secara 

tidak langsung dapat dijadikan bagian terintegrasi dengan model pembelajaran yang sedang 

dikembangkan. 

Hingga saat ini, PIU-UNEJ telah mengimplementasikan hibah pembelajaran berbasis penelitian 

(teaching grant) yang terkoordinir oleh program studi. Meskipun demikian, jumlah mata kuliah yang 

terlibat masih sangat terbatas dan umumnya masih terbatas pada program studi dari rumpun eksakta. 

Dalam rangka untuk melibatkan lebih banyak lagi matakuliah yang dirancang dan disiapkan untuk 

menerapkan model pembelajaran berbasis penelitian khususnya dari program studi non-eksaktak serta 

menguatkan keunggulan bioteknologi di UNEJ, maka diperlukan sebuah upaya yang terencana dengan 

baik untuk mempersiapkan mata kuliah dengan model pembelajaran berbasis penelitian dengan objek 

bioteknologi. Selanjutnya hasil dari kegiatan ini, akan dijadikan model dan contoh, serta bahan yang 

akan diimplementasikan lebih lanjut pada semester mendatang. 

 

B. Tujuan 

Secara umum hibah ini bertujuan untuk mendorong dosen/tim dosen untuk mempersiapkan mata 

kuliah yang dirancang berbasis penelitian dengan fokus bioteknologi dengan baik. Diharapkan melalui 

hibah ini dapat dihasilkan dokumen rancangan pembelajaran beserta modul tatap muka mata kuliah 

yang dirancang berdasarkan pembelajaran berbasis penelitian dengan mengangkat topik bioteknologi 

dari sudut pandang multidisiplin sebagai objek belajar, sehingga bioteknologi di Universitas Jember 

menjadi sebuah keunggulan komprehensif. 

 

C. Keluaran (Output) 

Keluaran dari hibah ini adalah  

a. Dokumen rancangan pembelajaran berbasis penelitian lengkap (6 dokumen) untuk masing-masing 

matakuliah yang ditetapkan sesuai dengan panduan SK Rektor No. 12609/UN25/KR/2018 tentang 

Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Jember No. 17528/UN25/KP/2018 tentang Pedoman 

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penilaian Pembelajaran di Lingkungan Universitas Jember.  

b. Modul Pembelajaran minimal 4 topik/tatap muka/perkuliahan. 

 

D. Indikator Kinerja 

Keberhasilan pelaksanaan hibah diukur dengan indikator berikut: 

a. Tersusunnya perangkat pembelajaran matakuliah lengkap dengan model pembelajaran berbasis 

penelitian dengan objek bioteknologi.  

b. Tersedianya modul pembelajaran 



 

 

 

E. Ketentuan Umum 

Hibah ini diselenggarakan dengan ketentuan umum berikut: 

a. Hibah ini diberikan kepada dosen/tim dosen matakuliah di lingkungan UNEJ; 

b. Hibah pembelajaran ini diutamakan kepada matakuliah yang akan menerapkan model 

pembelajaran berbasis penelitian dengan berbagai strategi dengan mengangkat contoh-contoh 

bioteknologi sebagai obyek belajar; 

c. Rancangan Pembelajaran Matakuliah yang danai adalah matakuliah yang akan ditawarkan pada 

semester genap 2019/2020; 

d. Modul yang dihasilkan sekurang-kurangnya untuk 4 tatap muka / topik (total sekurang-kurangnya 

4 modul); 

e. Tiap usulan wajib diketahui oleh Koordinator Program studi;  

f. Setiap pengusul dapat disetujui hingga 2 usulan;  

g. Besar hibah per usulan mata kuliah yang disetujui adalah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah); 

h. Tiap usulan mengikuti format sebagaimana terlampir;  

i. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses; 

j. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

F. Jadwal Pelaksanaan 

No Aktivitas Waktu 

1. Penyusunan Pedoman Penyusunan Proposal September 2019 

2. Sosialisasi Hibah dan pengumuman Penerimaan 

Proposal 

Minggu I - II, Oktober 2019 

3. Penerimaan dan batas akhir penerimaan proposal 2 – 18 Oktober 2019 

4. Masa Seleksi dan Review Proposal 19 – 23 Oktober 2019 

5. Penetapan dan Pengumanan Pemenang Hibah 24 Oktober 2019 

6. Kontrak Pelaksanaan Minggu IV, Oktober 2019 

7. Masa Pelaksanaan Kegiatan 1 – 24 November  2019 

8. Pelaporan 25 – 29 November 2019 

 

G. Dokumen Usulan (Proposal) 

Proposal usulan ditulis dan disusun dengan ketentuan berikut: 

1. Halaman Sampul (Lampiran 1) 

2. Halaman Pengesahan (Lampiran 2) 

3. Surat pernyataan yang diketahui oleh koordinator program studi dan dibubuhi materai Rp. 6.000 

(Lampiran 3); 

4. Draf Silabus Matakuliah yang diusulkan (Lampiran 4) dan Draft Rencana Pembelajaran Semester 

(Lampiran 5);  

5. Surat keterangan untuk implementasi rancangan pembelajaran matakuliah yang diusulkan pada 

semester yang akan berjalan yang dibuat dan ditandatangani oleh koordinator matakuliah jika 

pengusul bukan koordinator matakuliah (Lampiran 6). 



 

 

6. Seluruh dokumen pengusul pada nomor 1 sampai 5 dipindai (scan dengan kualitas baik dan bukan 

menggunakan aplikasi smartphone), kemudian digabung menjadi satu berkas dengan file 

berformat PDF. Format pemberian nama file dibuat sebagai berikut “Nama pengusul – singkatan 

Fakultas - nama matakuliah .PDF”. Contoh: Rudi Hartono – FEB - Manajemen SDM.PDF. Ukuran 

maksimal berkas adalah 10 MB. 

7. Mengunggah file proposal pada laman http://tinyurl.com/HibahRPS2019  

 

Seleksi dilakukan pada softcopy yang dikirimakan, pengusul tidak diperbolehkan mengirim berkas 

administrasi versi cetak. 

 

H. Mekanisme dan Kriteria Seleksi 

Seleksi proposal akan dilakukan dengan mekanisme dan kriteria berikut: 

1. Project Implementation Unit – Islamic Development Bank membentuk Tim Penelaah atas 

masukan dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu untuk 

menyeleksi proposal dengan masing-masing proposal dinilai oleh 3 orang penelaah 

2. Penilaian didasarkan pada ketentuan umum dan difokuskan pada aspek kelengkapan dan 

kesesuaian berkas, konstruksi rancangan pembelajaran semester, pelibatan bioteknologi sebagai 

obyek belajar.  

3. Hasil penilaian tim penelaah dalam shortlist hasil penilaian akan dijadikan dasar untuk 

penetapan jumlah proposal yang akan didanai. 

4. Pengusul yang proposalnya lolos seleksi akan diundang melakukan kontrak pelaksanaan kegiatan. 

 

I. Pelaporan 

PIU IsDB UNEJ akan memfasilitasi pengumpulan laporan dalam bentuk hard dan soft copy di 

secretariat PIU-IsDB Universitas Jember. Laporan dibuat sebagaimana format usulan yang dilengkapi 

dengan 6 dokumen Rancangan Pembelajaran Semester matakuliah yang ditetapkan sesuai dengan 

panduan SK Rektor No. 12609/UN25/KR/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas 

Jember No. 17528/UN25/KP/2018 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penilaian 

Pembelajaran di Lingkungan Universitas Jember dan telah ditandatangani, modul 

perkuliahan/tatapmuka, dan dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 

(lampiran 7). 

 

M. Proses Administrasi Hibah 

Hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan ke PIU IDB UNEJ di ext 1311 dengan kontak: Sdr. Feri 

Handoko. Usulan paling lambat diterima melalui sistem paling lambat Jum’at, 18 Oktober 2019 pukul 

23:59 WIB. Laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dikumpulkan ke: 

 

Panitia Penerimaan Proposal Hibah Pengajaran 
Project Implementation Unit (PIU) – Islamic Development Bank (IDB)  

Universitas Jember 
Gedung CDAST, Lantai 6. Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto 

Jember 68121 

http://tinyurl.com/HibahRPS2019


 

 

Lampiran 1:  

 

 

 

PROPOSAL 

HIBAH RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER DAN  

MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS PENELITIAN   

Project 4 in 1, Islamic Development Bank  

Tahun 2019 
 

 

MATA KULIAH: 

____________________________________________________ 

 

 

Program studi: 

____________________________________________________ 

 

 

Diusulkan oleh: 

No. Nama Lengkap NIDN 

1. Nama Dosen ………………… 

2. Nama Dosen ………………… 

3. Nama Dosen ………………… 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ……………………… 

 UNIVERSITAS JEMBER  

Jember, 2019 



 

 

Lampiran 2: 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

1. Judul Proposal : Hibah Rancangan Pembelajaran Semester Dan Modul 
Pembelajaran Berbasis Penelitian Pada Mata Kuliah 
…………………………………………… 

2. Program Studi :  

3. Fakultas :  

4. Tim Pengusul   

A. Ketua 
a. Nama 
b. Jabatan Akademik 
c. Pangkat/Golongan 
d. Telpon 
e. E-mail 
 

 
: 
: 
: 
: 
: 

 
 
 
 
 

 

B. Anggota I 
a. Nama 
b. NIDN 

 

 
: 
: 

 
 
 

C. Anggota II 
a. Nama 
b. NIDN 

 

 
: 
: 

 
 
 

5. Dana yang diusulkan : Rp.  

 

Mengetahui, 
Koordinator Program Studi  
 
 
 
(……………………………………………….) 
  NIP 

 Ketua Tim Pengusul  
 
 
 
 
( …………………………………………….) 
  NIP 

 

 



 

 

Lampiran 3:  

 

KOP SURAT K/L 

 
 

SURAT PERNYATAAN 
HIBAH RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER DAN 

MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS PENELITIAN 
TAHUN 2019 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

 

Nama  :  

NIDN  :  

Pangkat / Golongan  :  

Jabatan Fungsional  : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa Proposal RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER DAN MODUL 

PEMBELAJARAN BERBASIS PENELITIAN TAHUN 2019 pada mata kuliah 

……………………………………………… yang diusulkan bersifat original dan belum pernah atau sedang dibiayai 

oleh lembaga / sumber dana lain. 

 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia 

dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya 

penelitian yang sudah diterima ke kas negara, serta membebaskan PIU-IsDB Universitas Jember dari 

tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh hibah yang saya peroleh ke Kas Negara. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 

 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi 

 

 

 

 

(……………………………………………….) 
 NIP 

 Ketua Tim Pengusul  

……………………………………………… 

 

Meterai Rp. 6000 

 

 

( …………………………………………….) 
NIP 

 

 

 



 

 

Lampiran 4: 

 

UNIVERSITAS JEMBER 
FAKULTAS ILMU KOMPUTER 

PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI 

SILABUS 
Nama Mata Kuliah : Pengantar Teknologi Informasi (PTI) 

Kode Mata Kuliah : MKI9003 

Semester : 1 

SKS : 2 SKS  

Dosen Pengampu Mata Kuliah : Anang Andrianto, ST., MT. 

Tim Pengajar : Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc., PhD 
Oktalia Juwita, ST., M. MT 

Diskripsi Mata Kuliah : Matakuliah ini berisi tentang Sejarah dan perkembangan 
komputer; Pengenalan sistem informasi; Sistem Komputer; 
Pengenalan Jaringan Komputer; Pengenalan Aplikasi 
Perkantoran; Perkembangan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah      : Sikap :  
S6: bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan.  
S8: menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
S9:menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 
bidang keahliannya secara mandiri.  
Pengetahuan :  
Mampu menjelaskan tentang perkembangan komputer dan 
teknologi informasi, macam-macam sumberdaya pada teknologi 
informasi dan pemanfaatkan teknologi informasi. 
Ketrampilan Umum :  
KU1: mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya. 
Ketrampilan Khusus :  
Mampu menggunakan sarana teknologi informasi secara 
optimal sesuai dengan kebutuhannya.  

 Menggunakan jaringan komputer. 

 Menggunakan aplikasi perkantoran. 

 Menggunakan perangkat lunak untuk mendukung 
kebutuhan sehari hari. 

 Membuat buku elektronik dengan mudah. 

 Menggunakan perangkat komunikasi dan komputer untuk 
keperluan sehari hari. 

Bahan Kajian : 1. Sistem Pembelajaran pada Matakuliah  
2. Sejarah dan perkembangan komputer 
3. Sistem Komputer 
4. Pengenalan Jaringan Komputer 
5. Pengenalan Sistem Informasi 
6. Pengenalan Aplikasi Perkantoran 
7. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi  
8. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
9. Pengenalan media internet sebagai media publikasi 

Referensi : 1. Slamin dkk, 2009, Pengantar Teknologi Informasi, Andi 
Offset, Yogjakarta;  

2. Sumber lain. 



 

 

Lampiran 5: 

 

UNIVERSITAS JEMBER 
FAKULTAS ......................... 

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

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan 

      

OTORISASI  

Dosen Pengembang RPS Koordinator MK Ketua Jurusan / Ketua Prodi Dekan/Wakil Dekan 1 

 
 

Tanda tangan 
 

Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan 

Nama Nama Nama nama 

Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL - Prodi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CP-MK 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

 
 
 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Daftar Pustaka/ 
Referensi 

 
 
 

Media Pembelajaran Software Hardware 

  

Team Teaching  

Matakuliah Prasarat  

 

Minggu 
ke- 

Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan (KAD) 

Indikator 
Kriteria dan Bentuk 

Penilaian 
Metode Pembelajaran 

[Estimasi Waktu] 
Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Catatan:  

 

 



 

 

Contoh RPS: 

 

UNIVERSITAS JEMBER 
FAKULTAS TEKNIK 

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan 

Teknik Reaksi Kimia II TKK1420 - 3 4 19 Agustus 2017 

OTORISASI  

Dosen Pengembang RPS Koordinator Matakuliah Ketua Prodi Dekan 

 
 

ttd 
 

ttd ttd ttd 

Felix Arie Setiawan S.T., M.Eng. Felix Arie Setiawan S.T., M.Eng. Boy Arief Fachri, S.T, M.T, PhD Dr. Entin Hidayah, S.T., M.T. 

Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL – Prodi (yang dibebankan pada Matakuliah ini) 

S-A 
S-G 
PP-A 
PP-B 
 
KU-A 
KU-F 
 
KK-A 
 
KK-I 
 

Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  mampu  menunjukkan  sikap religius. 
Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 
Mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika, sains dan Rekayasa/Teknik Kimia. 
Cakupan pengetahuan cukup luas bidang Rekayasa/Teknik Kimia untuk dapat memahami pengaruh tindakan teknis yang diambilnya 
terhadap masyarakat dan dunia global. 
Mampu merancang dan menjalankan eksperimen serta menganalisis dan menginterpretasikan data Rekayasa/Teknik Kimia. 
Mampuan memanfaatkan teknik-teknik, keahlian-keahlian, dan peralatan teknik modern yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas 
profesionalnya. 
Mampuan memanfaatkan teknik-teknik, keahlian-keahlian, dan peralatan teknik modern yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas 
profesionalnya. 
Mampu menerapkan keilmuan bidang konversi biomassa ke bio based chemical products 
Mampu menyelesaikan permasalahan bidang pemrosesan bahan tambang menjadi bio based chemical. 

CP-MK 

 
 
 
 
 

Mahasiswa mampu mengingat, memahami, dan mengaplikasikan konsep teknik Reaksi Kimia II untuk menganalisa, mengevaluasi, dan 
menyelesaikan permasalahan/ persoalan terkait materi Konsep dasar reaksi kimia, laju reaksi heterogen, sistem batch dan alir, persamaan 
laju reaksi, order reaksi, reaksi reversibel-non reversibel, reaksi berkatalis heterogen, hubungan kinetika dengan termodinamika kimia. 
Pengenalan dan perancangan reaktor nyata sistem reaksi heterogen, (tangki berpengaduk, reaktor alir pipa untuk ideal dan tak ideal. 
Pengenalan reaktor nyata sistem gas-solid, gas-liquid, gas-liquid-solid, bioreaktor dan reaktor membran dengan teliti, kritis, kreatif, 



 

 

bertanggung jawab serta memiliki kepercayaan diri terhadap hasil kerja. 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Pembelajaran mata kuliah Teknik Reaksi Kimia II meliputi materi Konsep dasar reaksi kimia, laju reaksi heterogen, sistem batch dan alir, persamaan 
laju reaksi, order reaksi, reaksi reversibel-non reversibel, reaksi berkatalis heterogen, hubungan kinetika dengan termodinamika kimia. Pengenalan 
dan perancangan reaktor nyata sistem reaksi heterogen, (tangki berpengaduk, reaktor alir pipa untuk ideal dan tak ideal. Pengenalan reaktor nyata 
sistem gas-solid, gas-liquid, gas-liquid-solid, bioreaktor dan reaktor membran. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Pendahuluan 
- Pengenalan Buku-buku panduan yang biasa digunakan dalam Mata Kuliah Teknik reaksi kimia II 
- Pengenalan Teknik reaksi kimia II 

2. Konsep dasar reaksi kimia 
- Persamaan kecepatan reaksi untuk reaksi heterogen 
- Mekanisme reaksi untuk sistem dua fase 

3. Reaksi heterogen (fluid – fluid): Kecepatan dan mekanisme reaksi 
- Persamaan kecepatan reaksi dengan transfer massa A secara langsung 
- Persamaan kecepatan reaksi untuk transfer massa dan reaksi 

4. Reaksi heterogen (fluid – particle): Kecepatan dan mekanisme reaksi 
- Pemilihan model reaksi 
- Mekanisme reaksi 
- Kecepatan reaksi untuk partikel yang mengecil 

5. Reaksi reversibel-non reversibel 
- Konversi, yield, dan selectivity 

6. Reaksi berkatalis heterogen 
- Persamaan kecepatan reaksi 
- Metode eksperimen untuk mencari kecepatan reaksi 
- Distribusi produk pada reaksi yang bervariasi 
- Mekanisme deaktivasi katalis 
- Persamaan kecepatan deaktivasi katalis 
- Penentuan persaman kecepatan reaksi dari hasil penelitian 

7. Hubungan kinetika dengan termodinamika kimia 
- Neraca energi 
- Reaktor alir non-isotermal 
- Konversi kesetimbangan 
- Reaktor Non-adiabatis  

8. Pengenalan dan perancangan reaktor nyata sistem reaksi heterogen (tangki berpengaduk, reaktor alir pipa untuk ideal dan tak ideal) 
- Faktor untuk mempertimbangkan pemilihan reaktor 
- Transfer massa secara langsung 
- Transfer masa ditambah reaksi yang tidak lambat 



 

 

- Reaksi dari reaktor batch  
9. Pengenalan reaktor nyata sistem gas-solid, gas-liquid, gas-liquid-solid, bioreaktor dan reaktor membran 

- Bioreaktor dan membran 
- Reaktor fluidized bed 
- Reaktor Packed Bed 
- Reaktor slurry 
- Reaktor trickle bed 

 

Daftar Pustaka/ 
Referensi 

[A] Levenspiel, Octave. 1999. Chemical Reaction Engineering, 3rd ed. New York. John Wiley & Sons  
[B] Fogler,S.H.,1992.Elements Of Chemical Reaction Engineering, 2nd ed. India. Prentice Hall India 
 

Media Pembelajaran Software Hardware 

1. MS Excel 2010 
2. MS Word 
3. Browser:  E-learning UNEJ 

1. Proyektor 
2. LCD 
3. Laptop / Komputer 

Team Teaching - 

Matakuliah Prasarat - 

 

Minggu 
ke- 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan 

Indikator 
Kriteria dan Bentuk 

Penilaian 
Metode Pembelajaran 

[Estimasi Waktu] 
Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

1 Pemahaman regulasi 
perkuliahan dan materi-materi 
yang akan dilaksanakan dan 
pengenalan dasar mengenai 
teknik reaksi kimia 

  Diskusi 
[TM : 1*(3*50 menit)] 

Kontrak kuliah, RPS, RPP, 
RTM, Silabus, 
Pendahuluan Pengenalan 
buku-buku panduan yang 
biasa digunakan dan 
pengenalan Teknik Reaksi 
Kimia II dan konsep dasar 
reaksi kimia 

  

2 Mahasiswa diharapkan mengerti 
konsep mekanisme reaksi 
heterogen antara fluid-fluid dan 
dapat menggunakannya sebagai 
dasar perhitungan perancangan 
reaktor 

Kemampuan mahasiswa 
dalam mengerjakan soal 
dan mendeskripsikan 
mekanisme reaksi dengan 
tepat 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Metode: 
Non Tes (Dokumen) 

Bentuk: Kuliah dan diskusi 
 
Model: Discovery Learning 
 
[TM : 1*(3*50 menit)] 
[Terstruktur + Mandiri: 

Reaksi heterogen (fluid – 
fluid): Kecepatan dan 
mekanisme reaksi 

5% 



 

 

[LPHB] 2*(2*60menit)] 

3 Mahasiswa diharapkan mengerti 
konsep reaksi heterogen antara 
fluid-particle dan dapat 
menggunakannya sebagai dasar 
perhitungan perancangan 
reaktor 

Kemampuan mahasiswa 
dalam mengerjakan soal 
dan mendeskripsikan 
mekanisme reaksi dengan 
tepat 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Metode: 
Non Tes (Dokumen) 
[LPHB] 

Bentuk: Kuliah dan diskusi 
 
Model: Discovery Learning 
 
[TM : 1*(3*50 menit)] 
[Terstruktur + Mandiri: 
2*(2*60menit)] 

Reaksi heterogen (fluid – 
particle): Kecepatan dan 
mekanisme reaksi 

5% 

4 Mahasiswa diharapkan 
mengetahui dan memahami 
reaksi reversibel yang terjadi 
pada reaksi heterogen yang 
dapat menambah kesulitan 
mekanisme reaksi 

Kemampuan mahasiswa 
dalam menyelesaikan 
persoalan tentang Reaksi 
reversibel-non sesuai 
dengan tepat sesuai 
dengan ilmu yang sudah 
diajarkan 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Metode: 
Non Tes (Dokumen) 
[LPHB] 

Bentuk: Kuliah dan diskusi 
 
Model: Discovery Learning 
 
[TM : 1*(3*50 menit)] 
[Terstruktur + Mandiri: 
2*(2*60menit)] 

Reaksi reversibel-non 
reversibel 

5% 

5 Mahasiswa diharapkan dapat 
menghitung persamaan 
kecepatan reaksi dan 
mengetahui metode eksperimen 
mana yang tepat untuk 
digunakan serta dapat 
melakukan optimasi dalam 
proses reaksi kimia yang 
bervariasi 

Kemampuan mahasiswa 
dalam menyelesaikan 
persoalan tentang Reaksi 
berkatalis heterogen 
sesuai dengan tepat sesuai 
dengan ilmu yang sudah 
diajarkan 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Metode: 
Non Tes (Dokumen) 
[LPHB] 

Bentuk: Kuliah dan diskusi 
 
Model: Discovery Learning 
 
[TM : 1*(3*50 menit)] 
[Terstruktur + Mandiri: 
2*(2*60menit)] 

Reaksi berkatalis 
heterogen (Persamaan 
kecepatan reaksi, 
metode eksperimen 
untuk mencari kecepatan 
reaksi, dan distribusi 
produk pada reaksi yang 
bervariasi) 

5% 

6 Mahasiswa mengerti mekanisme 
deaktivasi katalis dan kecepatan 
deaktivasinya, serta dapat 
menghitung persamaan 
kecepatan reaksi dari hasil 
penelitian 

Kemampuan mahasiswa 
dalam menyelesaikan 
persoalan tentang 
mekanisme deaktivasi 
katalis dan kecepatan 
deaktivasinya, serta 
menghitung persamaan 
kecepatan reaksi dari hasil 
penelitian sesuai dengan 
tepat 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Metode: 
Non Tes (Dokumen) 
[LPHB] 

Bentuk: Kuliah dan diskusi 
 
Model: Discovery Learning 
 
[TM : 1*(3*50 menit)] 
[Terstruktur + Mandiri: 
2*(2*60menit)] 

Reaksi berkatalis 
heterogen (Mekanisme 
deaktivasi katalis, 
Persamaan kecepatan 
deaktivasi katalis, dan 
Penentuan persaman 
kecepatan reaksi dari hasil 
penelitian) 

5% 

7 Mahasiswa mengerti dengan 
sungguh hubungan antara 
kinetika dan termodinamika 

Kemampuan mahasiswa 
dalam menyelesaikan 
persoalan tentang neraca 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan materi 

Bentuk: Kuliah dan diskusi 
 
Model: Discovery Learning 

Hubungan kinetika 
dengan termodinamika 
kimia (Neraca energi, 

5% 



 

 

serta dapat menggunakannya 
sebagai dasar perhitungan 
reaktor non-ideal 

energi dan reaktor alir 
non-isotermal sesuai dan 
atau tentang konversi 
kesetimbangan dan 
reaktor Non-adiabatis 
dengan tepat 

 
Metode: 
Non Tes (Dokumen) 
[LPHB] 

 
[TM : 1*(3*50 menit)] 
[Terstruktur + Mandiri: 
2*(2*60menit)] 

reaktor alir non-isotermal, 
Konversi kesetimbangan, 
dan reaktor Non-
adiabatis) 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER 15% 

9 Mahasiswa lebih mengerti 
tentang perancangan reaktor 
sistem reaksi heterogen 
mengenai faktor dalam 
pertimbangan pemilihan reaktor 
dan adanya transfer massa 
secara langsung 

Kemampuan mahasiswa 
dalam menyelesaikan 
persoalan tentang faktor 
untuk mempertimbangkan 
pemilihan reaktor dan 
transfer massa secara 
langsung sesuai dengan 
tepat 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Metode: 
Non Tes (Dokumen) 
[LPHB] 

Bentuk: Kuliah dan diskusi 
 
Model: Discovery Learning 
 
[TM : 1*(3*50 menit)] 
[Terstruktur + Mandiri: 
2*(2*60menit)] 

Pengenalan dan 
perancangan reaktor 
nyata sistem reaksi 
heterogen (tangki 
berpengaduk, reaktor alir 
pipa untuk ideal dan tak 
ideal) : Faktor untuk 
mempertimbangkan 
pemilihan reaktor dan 
Transfer massa secara 
langsung 

5% 

10 Mahasiswa lebih mengerti 
tentang perancangan reaktor 
sistem reaksi heterogen 
mengenai Transfer masa 
ditambah reaksi yang tidak 
lambat dan Reaksi dari reaktor 
batch 

Kemampuan mahasiswa 
dalam menyelesaikan 
persoalan tentang transfer 
masa ditambah reaksi yang 
tidak lambat dan reaksi 
dari reaktor batch sesuai 
dengan tepat sesuai 
dengan ilmu yang sudah 
diajarkan 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Metode: 
Non Tes (Dokumen) 
[LPHB] 

Bentuk: Kuliah dan diskusi 
 
Model: Discovery Learning 
 
[TM : 1*(3*50 menit)] 
[Terstruktur + Mandiri: 
2*(2*60menit)] 

Pengenalan dan 
perancangan reaktor 
nyata sistem reaksi 
heterogen (tangki 
berpengaduk, reaktor 
aliran pipa untuk ideal 
dan tak ideal) : Transfer 
masa ditambah reaksi 
yang tidak lambat 
dan reaksi dari reaktor 
batch 

5% 

11 Mahasiswa dapat mengerti dan 
mendesain bioreaktor dan 
membran karena kebutuhan 
industri akan bioreaktor cukup 
meningkat signifikan dalam 
dunia industri 

 Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Metode: 
Non Tes (Dokumen) 
[LPHB] 

Bentuk: Kuliah dan diskusi 
 
Model: Discovery Learning 
 
[TM : 1*(3*50 menit)] 
[Terstruktur + Mandiri: 
2*(2*60menit)] 

Pengenalan reaktor nyata 
sistem 
bioreaktor dan membran 

5% 

12 Mahasiswa dapat mengerti dan Kemampuan mahasiswa Kriteria: Bentuk: Kuliah dan diskusi Pengenalan reaktor nyata 5% 



 

 

mendesain bioreaktor dan 
membran karena kebutuhan 
industri akan bioreaktor cukup 
meningkat signifikan dalam 
dunia industri 

dalam menyelesaikan 
persoalan tentang 
bioreaktor dan membran 
sesuai dengan tepat sesuai 
dengan ilmu yang sudah 
diajarkan 

Ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Metode: 
Non Tes (Dokumen) 
[LPHB] 

 
Model: Discovery Learning 
 
[TM : 1*(3*50 menit)] 
[Terstruktur + Mandiri: 
2*(2*60menit)] 

sistem 
bioreaktor dan membran 

13 Mahasiswa mengetahui apa itu 
reaktor fluidized bed dan dapat 
menyelesaikan permasalahan 
yang berhubungan dengan 
reaktor fluidized bed 

Kemampuan mahasiswa 
dalam menyelesaikan 
persoalan tentang reaktor 
fluidized bed sesuai dengan 
tepat sesuai dengan ilmu 
yang sudah diajarkan 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Metode: 
Non Tes (Dokumen) 
[LPHB] 

Bentuk: Kuliah dan diskusi 
 
Model: Discovery Learning 
 
[TM : 1*(3*50 menit)] 
[Terstruktur + Mandiri: 
2*(2*60menit)] 

Pengenalan reaktor nyata 
sistem reaktor fluidized 
bed 

5% 

14 Mahasiswa mengetahui apa itu 
reaktor Packed Bed dan dapat 
menyelesaikan permasalahan 
yang berhubungan dengan 
reaktor Packed Bed 

Kemampuan mahasiswa 
dalam menyelesaikan 
persoalan  tentang reaktor 
Packed Bed sesuai dengan 
tepat sesuai dengan ilmu 
yang sudah diajarkan 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Metode: 
Non Tes (Dokumen) 
[LPHB] 

Bentuk: Kuliah dan diskusi 
 
Model: Discovery Learning 
 
[TM : 1*(3*50 menit)] 
[Terstruktur + Mandiri: 
2*(2*60menit)] 

Pengenalan reaktor nyata 
sistem Reaktor Packed 
Bed 
 

5% 

15 Mahasiswa mengetahui apa itu 
reaktor slurry dan trickle bed dan 
dapat menyelesaikan 
permasalahan yang 
berhubungan dengan reaktor 
slurry dan reaktor trickle bed  

Kemampuan mahasiswa 
dalam menyelesaikan 
persoalan tentang reaktor 
slurry dan reaktor trickle 
bed sesuai dengan tepat 
sesuai dengan ilmu yang 
sudah diajarkan 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan materi 
 
Metode: 
Non Tes (Dokumen) 
[LPHB] 

Bentuk: Kuliah dan diskusi 
 
Model: Discovery Learning 
 
[TM : 1*(3*50 menit)] 
[Terstruktur + Mandiri: 
2*(2*60menit)] 

Pengenalan reaktor nyata 
sistem reaktor slurry dan 
reaktor trickle bed 

5% 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 20% 

 



 

 

Lampiran 6:  

 

KOP SURAT K/L 

 
 

SURAT KETERANGAN 
Implementasi Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) 

Matakuliah ………………………………………………………………………… 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

 

Nama  :  

NIDN  :  

Pangkat / Golongan  :  

Jabatan Fungsional  : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PEMBELAJARAN 

BERBASIS PENELITIAN TAHUN 2019 pada mata kuliah ……………………………………………… yang didanai 

melalui IsDB Project – Universitas Jember dapat dan akan diadopsi untuk pelaksanaan pada semester 

genap 2019/2020 pada program studi ……………………………, Fakultas…………………………………., 

Universitas Jember. 

 

Demikian keterangan ini ini dibuat. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 

 

 

  Jember,        September 2019 

Koordinator Mata kuliah 

……………………………………………… 

 

 

 

( …………………………………………….) 
NIP 

 



 

 

Lampiran 7: 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 

HIBAH RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER DAN 
MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS PENELITIAN 

TAHUN 2019 

   

Yang bertandatangan di bawah ini 

1. Nama  : ..................................................................................................................... 

2. NIP/NIDN  : ..................................................................................................................... 

3.    Fakultas  : .....................................................................................................................  

4.    Anggota  :  1. ................................................................................................................ 

 

Mendapatkan anggaran Hibah Rancangan Pembelajaran Semester dan Modul Pembelajaran Berbasis 

Penelitian Tahun 2019 pada mata kuliah “………………..” dengan sumber dana dari PIU-IsDB sebesar Rp 

4.000.000,- 

 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Biaya kegiatan Hibah Rancangan Pembelajaran Semester dan Modul Pembelajaran Berbasis 
Penelitian Tahun 2019 di bawah ini meliputi: 

No Uraian* Jumlah (Rp) 

1. Belanja Bahan 700.000,- 

2. Honor Tim Penyusun Modul (4 x Rp. 750.000,-) 3.000.000,- 

3. Honor Tim Penyusun Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)  300.000,- 

 
Total 4.000.000,- 

*sesuai Standar Biaya Universitas Jember Tahun 2018 

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Hibah 
Rancangan Pembelajaran Semester dan Modul Pembelajaran Berbasis Penelitian Tahun 2019 
dimaksud; 

3. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan; 
4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas 

fungsional Pemerintah; 
5. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka 

saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

   

Jember,                                           2019 

Penerima Hibah, 

 

materai 6000 

 

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


