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DASAR PEMIKIRAN 

Manajemen program studi sebagai kegiatan pengelolaan semua kegiatan tri dharma 

perguruan tinggi pada tingkat program studi dengan pendayagunaan sumber daya, dan 

waktu yang tersedia secara efektif dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran program 

studi yang bersangkutan. Sumber daya yang dilibatkan meliputi sumber daya manusia 

(mahasiswa, tenaga administrative, dan dosen), sumber belajar (kurikulum), dan sumber 

fasilitas, dan dana sebagai faktor pendukung yang memungkinkan proses pendidikan 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat dicapai produktivitas pendidikan 

yang tinggi. Produktivitas pendidikan dapat diukur dari efektivitas dan efisiensi 

pendidikan. Efisiensi pendidikan dapat dilihat dari sudut prestasi dan proses pendidikan. 

Prestasi dapat dilihat dari output yang banyak dan berkualitas serta relevan 

(keterkaitan dan kesepadanan) dengan kebutuhan masyarakat pemakai lulusan, serta 

jumlah serta mutu publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh para dosen. Proses pendidikan yang efektif dilihat dari motivasi belajar 

mahasiswa belajar yang tinggi, disiplin, semangat, dan etos kerja yang tinggi pada dosen 

dan tenaga administratif. Efisiensi pendidikan dilihat dari pemanfaatan tenaga, fasilitas, 

dana, waktu yang sesedikit mungkin, tetapi hasilnya banyak, bermutu, dan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat pemakai lulusan. 

Untuk mencapai tujuan atau sasaran program studi, diperlukan struktur organisasi 

program studi yang dapat mewadahi berbagai aktivitas. Tridharma perguruan tinggi 

dilakukan oleh para dosen dan pegawai lainnya. Demikian pula perlu ditetapkan detugas 

akhir tugasnya, agar setiap personil mengetahui dengan pasti apa yang menjadi tugas dan 

kewajibannya. 
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A. STRUKTUR ORGANISASI 
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B. MANAJEMEN 

Ketua Program Studi 

Tugas Pokok: 

Memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penilitian dan pengabdian pada 

masyarakat serta berfungsi mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan jurusan yang 

meliputi : 

a. Melakukan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk pengaplikasian kurikulum 

berbasis kompetensi ataupun KKNI. 

b. Menyusun Road Map keilmuan program studi. 

c. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang 

pendidikan Fisika. 

d. Melakukan kegiatan bidang pengabdian masyarakat dalam rangka turut membantu 

memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat. 

e. Menyusun Rencana kegiatan prodi, jadwal perkuliahan, menentukan dosen 

pembimbing akademik mahasiswa, menentukan pembimbing skripsi/tugas akhir, 

jadwal ujian semester, yudisium dan program lainnya. 

f. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan akademik program studi. 

g. Melakukan penyusunan program Program Studi bagi usaha pengembangan penalaran 

mahasiswa. 

h. Mempersiapkan Borang Akreditasi. 

i. Melakukan pembinaan civitas akademika. 

j. Memberi nilai BKD/LKD staf pengajar dan pegawai administrasi Program Studi 

k. Melakukan koordinasi fungsional dengan Pembantu dekan I,II,III dan melaporkan 

hasil kerja kepada Dekan. 

Memimpin program dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat di dalam programnya. 

Uraian Tugas: 

1) Membuat konsep rencana pengembangan program sebagai bahan masukan bagi 

atasan. 

2) Membuat pembagian tugas perkuliahan bagi dosen-dosen program. 

3) Mengkoordinir pembuatan silabus, sinopsis dan Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS). 
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4) Mengawasi kelancaran pelaksanaan perkuliahan sehingga proses belajar mengajar 

berjalan dengan baik. 

5) Mengkoordinir pelaksanaan ujian-ujian. 

6) Mengkoordinir pengumpulan nilai-nilai ujian. 

7) Mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

lingkungan program. 

8) Mengkoordinir pelaksanaan konsultasi mahasiswa dengan pembimbing akademis. 

9) Membimbing mahasiswa dalam mempersiapkan rancangan tugas akhir/thesis dan 

menunjuk dosen pembimbing. 

10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban. 

11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 

II. Seketaris Program Studi 

Tugas Pokok: 

Membantu ketua program studi dalam membuat program dalam penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di dalam programnya adapun 

tugas dan fungsinya:. 

a. Mengadministrasikan database Prodi, mengarsipkan surat keluar masuk, dan 

berkoodinasi dengan Koordinator Administrasi Prodi terkait tugas Prodi. 

b. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris Prodi lain untuk merencanakan, melaksanakan, 

mengembangkan evaluasi pembelajaran. 

c. Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 

dosen. 

d. Melakukan pemantuan dan evaluasi proses belajar mengajar setiap semester di Prodi. 

e. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang akademik dan non akademik di Prodi. 

f. Menjalankan fungsi Unit Penjaminan Mutu. 

g. Menghimpun dan mengklarifikasikan data/informasi dibidang kurikulum dan silabus 

serta mahasiswa yang berprestasi belajarnya. 

h. Mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban dan keamanan Prodi 

 
Uraian Tugas: 

1) Membantu membuat konsep rencana pengembangan program sebagai bahan 

masukan bagi atasan. 

2) Menyusun pembagian tugas perkuliahan bagi dosen-dosen program. 
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3) Turut mengawasi kelancaran pelaksanaan perkuliahan sehingga proses belajar 

mengajar berjalan dengan baik. 

4) Mengkoordinir pelaksanaan ujian-ujian. 

5) Membimbing mahasiswa dalam mempersiapkan rancangan tugas akhir/thesis. 

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 

Hubungan Kerja: 

1) Dekan 

2) PD I, II dan III 

3) KTU dan para Kasubag di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam UNIMA 

4) Hubungan kerjasama dengan unit lainnya 

5) Himpunan mahasiswa 
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STRUKTUR TAMBAHAN 

NON ORGANISASI TATA KERJA 

 
1. Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPM) 

Tugas Pokok: 

Membantu pimpinan program studi dalam penyelenggaraan penjaminan mutu kegiatan 

tirdharma perguruan tinggi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah 

ditetapkan oleh Program studi & Fakultas serta Universitas. 

Wewenang & Tanggung Jawab: 

1) Memberikan Pertimbangan kepada pimpinan program studi dalam hubungan 

dengan penjaminan mutu. 

2) Menentukan prioritas kegiatan sesuai SOP 

3) Meminta petunjuk atasan 

4) Memaraf proposal / hasil penelitian yang berhubungan dengan materi mutu sesuai 

SOP 

5) Menolak proposal/hasil penelitian/yang berhubungan dengan materi mutu sesuai 

SOP 

Uraian Tugas: 

1) Menyusun rencana pengembangan program penjaminan mutu sesuai dengan SOP 

yang telah ditetapkan dengan mengkoordinasikan pada pimpinan program studi. 

2) Memotivasi pelaksana kegiatan penjamin mutu untuk melaksanakan kegiatannya 

sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 

3) Melaksanakan pengukuran dan evaluasi mutu yang dicapai, serta melakukan 

perbaikan untuk berkelanjutan. 

4) Menyusun rambu-rambu usulan proposal penelitian mahasiswa 

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan diskusi/seminar proposal penelitian mahasiswa 

dengan pimpinan dan dosen pembimbing akademik. 

6) Melaksanakan kajian dan evaluasi terhadap proposal penelitian mahasiswa. 

7) Memutuskan kelayakan tugas akhir sebelum diujikan. 

8) Melaporkan secara berkala pelaksanaan penjaminan mutu untuk setiap periode 

mutu kepada pimpinan program studi. 
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Hubungan Kerja: 

1) Ketua dan Sekretaris Program Studi 

2) Pembantu Dekan I bidang Akademik 

3) Dosen Pembimbing Akademik 

4) Dosen-dosen 

2. Pembimbing Akademik (PA) 

(PA terdiri dari dosen-dosen yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Dekan yang 

diusulkan oleh Ketua Prodi) 

Tugas Pokok: 

Membantu pimpinan program studi dalam penyelenggaraan pembimbingan mahasiswa 

dalam kegiatan tirdharma perguruan tinggi sesuai standar operasional prosedur (SOP) 

yang telah ditetapkan oleh Program studi & Fakultas serta Universitas. 

Wewenang & Tanggung Jawab: 

1) Memberikan Pertimbangan kepada pimpinan program studi dalam hubungan 

dengan pembimbingan mahasiswa. 

2) Menentukan prioritas kegiatan sesuai SOP 

3) Meminta petunjuk atasan 

4) Melaksanakan secara rutin proses pembinaan dan pembimbingan kepada 

mahasiswa. 

5) Memberikan persetujuan terhadap hasil laporan tugas akhir yang berhubungan 

dengan tridharma perguruan tinggi. 

6) Membantu mahasiswa dalam proses ujian komprehensif, sesuai SOP yang telah 

ditetapkan. 

Uraian Tugas: 

1) Melaksanakan secara rutin proses pembinaan dan pembimbingan kepada 

mahasiswa. 

2) Melakukan Pembimbingan secara rutin sesuai petunjuk pelaksanaan 

3) Membantu mengatasi kesulitan belajar mahasiswa yang dibimbingnya. 

4) Memantau perkembangan kemajuan belajar mahasiswa yang dibimbingnya 
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5) Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembimbingan kepada pimpinan program 

studi. 

 
 

3. Kepala Laboratorium 

(Koordinator Laboratorium ditetapkan oleh Surat Keputusan Dekan yang diusulkan oleh 

Ketua Prodi) 

Tugas Pokok: 

Membantu pimpinan program studi dalam penyelenggaraan kegiatan Laboratorium, 

sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Program studi & 

Fakultas serta Universitas. 

 
 

Wewenang & Tanggung Jawab: 

1) Memberikan Pertimbangan kepada pimpinan program studi dalam hubungan dengan 

kegiatan Laboratorium. 

2) Menentukan prioritas kegiatan sesuai SOP 

3) Meminta petunjuk  

4) Memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan fasilitas/programme 

laboratorium kepada pimpinan. 

 
Uraian Tugas: 

1) Membuat dan menyusun rencana kerja Laboratorium 

2) Membuat modul praktikum 

3) Menyiapkan sarana (software maupun hardware) yang diperlukan untuk kegiatan 

pratikum maupun studi lapangan 

4) Mengkoordinasikan rencana kegiatan praktikum/laboratorium (termasuk praktek 

micro teaching dan studi pengajaran) yang disusun para dosen, baik yang bersifat 

mandiri maupun kelompok dosen dalam rumpun/kelompok mata kuliah. 

5) Memfasilitasi penerbitan jurnal dan karya ilmiah dosen (makalah, buku ajar, buku 

teks) 

6) Memberikan bantuan teknis kepada mahasiswa/dosen yang berhubungan dengan 
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laboratorium. 

7) Melaporkan secara berkala keadaan laboratorium (fisik) kepada pimpinan program 

studi. 

Hubungan Kerja: 

1) Ketua dan Sekretaris Program Studi 

2) Koordinator Laboratorium Fakultas 

3) Dosen-dosen 

 

 
4. Dosen-Dosen 

Dalam PP No. 60 Tahun 1999 diatur bahwa jenjang akademik dosen yang terdiri atas: a) 

Asisten; b) Lektor; c) Lektor Kepala; d) Guru Besar. 

1) Asisten Ahli 

• Tugas pokok asisten adalah membantu dan bekerja sama dengan dosen 

seniornya dalam rangka kegiatan-kegiatan pembelajaran  

• Menyusun Silabus dan RPS. 

• Membantu dosen seniornya membimbing penulisan tugas akhir. 

• Berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, termasuk kegiatan ekstrakurikuler. 

• Menghadiri seminar/diskusi dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya di prodi, 

fakultas, universitas, dan tempat lain yang relevan dengan keahliannya. 

• Berpartisipasi aktif dalam tim-tim kerjasama atau satuan tugas atau panitia 

berkaitan dengan pengembangan pembelajaran dan kegiatan lainnya. 

• Menghadari rapat-rapat prodi dan rapat lainnya yang relevan. 

2) Lektor dan Lektor Kepala 

• Melaksanakan perkuliahan bermutu yang meliputi perencanaan (menyusun 

silabus dan RPS) dan pengendalian untuk peningkatan mutu. Pengendalian mutu 

mencakup penyajian materi kuliah yang bermutu dengan strategi dan metode 

yang efektif. 

• Melaksanakan bimbingan penulisan tugas akhir 
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• Melaksanakan penelitian pada bidang keahliannya sesuai dengan rencana 

tahunan. 

• Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan rencana tahunan. 

• Berpartisipasi pada tim-tim kerjasama atau satuan tugas atau panitia dalam 

rangka peningkatan mutu pembelajaran. 

• Menghadiri diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya, baik tingkat lokal, 

nasional, regional, maupun internasional, dan menyajikan makalah sesuai 

dengan kesempatan yang diberikan. 

• Menghadiri rapat-rapat program studi dan rapat lainnya yang berkenaan dengan 

tugas, serta hal-hal lainnya sesuai dengan penugasan atasan. 

• Membina dan mengembangkan asisten. 

 

3) Guru Besar 

• Melaksanakan semua kegiatan pembelajaran bermutu, dengan tekanan pada 

pengembangan ilmu dan teknologi melalui penelitian secara mandiri dengan 

tingkat kematangan dan kemantapan yang cukup tinggi. 

• Membimbing asisten dan dosen lainnya yang memerlukan. 

• Membimbing penulisan tugas akhir. 

• Melaksanakan tugas-tugas senat Fakultas dan Universitas. 

• Memelopori usaha-usaha peningkatan mutu program studi. 

• Menghadiri rapat-rapat. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

UJIAN SKRIPSI DAN UJIAN KOMPREHENSIF/GELAR 

Prodi Pendidikan Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Manado 

Pendahuluan 

SOP Ujian Skripsi dan Komprehensif/Gelar merupakan pedoman bagi Prodi S1 

Pendidikan Fisika dalam rangka pelaksanaan tugas akhir dan ujian Sarjana sebagai penentu 

kelulusan mahasiswa.   Adanya   SOP   ini   diharapkan    akan    meningkatkan    efektivitas 

dan efisiensi pengelolaan skripsi dan ujian Komprehensif/Gelar di Prodi Pendidikan Fisika S1. 

Tujuan 

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai: 

1. Prosedur penyusunan rencana studi mahasiswa khususnya Tugas akhir/Skripsi. 

2. Prosedur Pembimbingan Skripsi. 

3. Prosedur dan persyaratan Ujian Skripsi dan Komprehensif/Gelar.  

Definisi 

1. Penyusunan rencana studi mahasiswa program Sarjana Prodi S1 Pendidikan Fisika 

adalah proses penentuan kegiatan pendidikan (pengambilan Mata Kuliah) yang 

akan dilaksanakan mahasiswa pada semester yang akan datang. 

2. KRS adalah Kartu Rencana Studi, berisi daftar Mata Kuliah yang akan diambil 

mahasiswa pada semester yang akan datang. 

3. Ujian Skripsi adalah Ujian tugas akhir yaitu suatu bentuk ujian secara lisan oleh tim 

penguji yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa program Sarjana sebagai evaluasi 

akhir untuk penentuan kelayakan kelulusan mahasiswa tersebut dari program Sarjana. 

4. Ujian komprehensif adalah ujian yang ditujukan untuk menilai kelayakan mahasiswa 

untuk lulus pada program Sarjana S1. 
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5. Ujian Skripsi dan komprehensif dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang terdiri dari 

dosen pembimbing dan 5 (lima) dosen penguji dalam 1 (satu) sidang ujian Skripsi dan 

komprhensif. 

6. Kisi-kisi untuk Skripsi dan Ujian Komprehensif adalah pernyataan-pernyataan tentang 

lingkup materi skripsi dan kompetensi keguruan untuk menjamin terpenuhinya 

persyaratan minimal pengetahuan seorang Sarjana sesuai dengan kompetensi yang 

diharapkan. 

7. Dosen pembimbing adalah dosen yang diberi tugas untuk membimbing mahasiswa 

dalam penyelesaian Skripsi berdasarkan SK Dekan atas usulan Ketua Program Studi 

berdasarkan Ketentuan Dosen Pembimbing Skripsi (lihat detil tentang ketentuan dosen 

pembimbing). 

8. Dosen Penguji adalah dosen yang diberi tugas untuk melakukan ujian Skripsi dan 

komprehensif berdasarkan SK Dekan 

Referensi: 

1. Buku panduan Universitas Negeri Manado 

2. Buku Panduan Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMA 

3. Buku Manual Mutu dan SOP Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMA 

Fungsi/Pihak Terkait 

1. Ketua Program Studi 

2. Pelaksana Administrasi Program Studi 

3. Dosen Pembimbing 

4. Dosen Penguji 

5. Mahasiswa 

Ruang Lingkup 

SOP ini meliputi : 

1. Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi. 

2. Penguji Ujian Skripsi. 

3. Tata cara pelaksanaan ujian Tugas Skripsi 

4. Tata Cara Pelaksanaan Ujian Komprehensif/Gelar 
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PROSEDUR 

a) Prosedur Pendaftaran 

1. Mahasiswa memprogramkan Skripsi dalam KRS (dalam prosedur registrasi akademik) 

2. Mahasiswa mengajukan judul skripsi/tugas akhir dengan menunjukkan Syarat-syarat 

Pengajuan Skripsi kepada Ketua Prodi. 

3. Ketua Prodi memverifikasi langsung syarat-syarat pengajuan Skripsi. Apabila 

memenuhi syarat, Ketua Prodi meminta mahasiswa untuk mengisi Formulir Pengajuan 

Skripsi/Tugas akhir dan Buku Pendaftaran Skripsi/Tugas akhir. 

4. Ketua Prodi merekap pendaftaran skripsi/tugas akhir dari Buku Pendaftaran 

Skripsi/Tugas akhir dalam Daftar Pengajuan Skripsi/Tugas akhir dan melakukan 

prosedur penentuan dosen pembimbing 

b) Prosedur Penentuan Dosen Pembimbing 

1. Ketua Prodi memeriksa formulir aspirasi mahasiswa yang telah diisi mahasiswa pada 

semester lima tentang dosen pembimbing pilihannya. 

2. Ketua Prodi memeriksa daftar dosen pembimbing yang memenuhi syarat untuk 

membimbing tugas akhir sesuai dengan Ketentuan. 

3. Ketua Prodi merekap daftar dosen pembimbing pilihan mahasiswa tersebut untuk 

dibawa ke rapat Prodi untuk disahkan sebagai dosen pembimbing skripsi (DPS). 

4. Penetapan Dosen Pembimbing Utama dan pembimbing pendamping. Dengan 

memperhatikan: 

(a) Aspirasi mahasiswa; 

(b) bidang ilmu/kompetensi dosen dan 

(c) beban kerja/tugas dosen (EWMP). 

5. Ketua Program Studi mengisi nama dosen pembimbing pada Buku Pendaftaran 

Skripsi/Tugas akhir dan mengajukan kepada Pimpinan Fakultas/Dekan. 

6. Apabila setuju, Dekan memberikan persetujuan DPS melalui Surat Keputusan Dosen 

Pembimbing Skripsi. 

7. Ketua Prodi mengirimkan Copy DPS kepada Dosen Pembimbing beserta Surat 

Tugas/SK Dosen Pembimbing.
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c) Mekanisme Bimbingan 

1. Mahasiswa yang telah ditentukan dosen pembimbingnya berdasarkan DPS paling 

lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal pengumuman harus menemui dosen pembimbing 

dengan membawa Draft Proposal dan Kartu Bimbingan Tugas akhir/Buku Konsultasi 

Akademik. 

2. Pembimbing I dan pembimbing II dan Mahasiswa secara bersama-sama membuat 

rencana proses pembuatan tugas akhir dan jadwalnya. 

3. Jadwal pertemuan yang telah dibuat wajib dipenuhi baik oleh pembimbing I dan II 

maupun mahasiswa. Apabila ada jadwal yang tidak terpenuhi, perlu dijelaskan halangan 

yang telah terjadi dan kemudian pembimbing dan mahasiswa secara bersama-sama 

mencari jadwal pengganti. 

4. Diharapkan pada akhir semester, mahasiswa telah bertemu dan melaksanakan 

bimbingan dengan pembimbing minimal 5 (lima) kali sebelum sidang tugas akhir. 

5. Dosen pempimbing mengisi dan menandatangani Kartu Bimbingan Tugas akhir setiap 

proses bimbingan sebagai bukti berjalannya proses bimbingan tugas akhir. 

Perkembangan pembimbingan juga dicatat dalam Buku Konsultasi Akademik 

6. Mahasiswa melaksanakan bimbingan dengan mekanisme sbb: 

a. Mahasiswa berkonsultasi/bimbingan awal dengan dosen pembimbing. 

➢ Memberi pertimbangan kelayakan waktu, biaya, dsb. 

➢ Mengarahkan pembuatan skripsi/tugas akhir (bobot, memilih judul, topik, bahan) 

➢ Membantu mahasiswa dalam memilih alternative-alternatif pendekatan masalah 

penelitian. 

➢ Membantu memilih metodologi sesuai bahan skripsi/tugas akhir. 

b. Mahasiswa melakukan cross cek dengan tugas akhir yang telah ada di Prodi bersama 

dengan DPS, untuk menghindari plagiasi. 

c. Pengesahan Skripsi/Tugas akhir bersama dosen pembimbing serta Ketua Program Studi. 
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d) Tata Cara Ujian Akhir Sarjana (Skripsi dan Komprehensif) 

1. Ujian Skripsi dan Komprehensif dilakukan 1 (satu) kali dalam satu bulan. Frekuensi 

ujian bisa diperbanyak dengan alasan tertentu. Ketua Prodi selalu membuat 

pengumuman tentang jadwal Ujian Skripsi di Papan Pengumuman Prodi. Ketentuan 

pelaksanaan ujian diatur dalam Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Ujian Skripsi dan 

Komprehensif (Lihat Tata Cara Pelaksanaan Skripsi dan Komprehensif) 

2. Ujian skripsi dan komprehensif dapat dibatalkan dan diganti di hari lain bila dosen 

pembimbing tidak hadir. Pembatalan dilakukan oleh Ketua Program Studi atas 

persetujuan Panitia Ujian. 

3. Materi Ujian Skripsi Program studi S1 Pendidikan Fisika adalah meliputi bidang: 

a. Metode penelitian 

b. Teori pendukung penelitian 

c. Isi dan manfaat skripsi. 

4. Materi Ujian Komprehensif Program studi S1 Pendidikan Fisika adalah meliputi bidang 

a. Penguasaan materi mata kuliah 

b. Penguasaan aplikasi materi dalam kehidupan sehari-hari 

c. Penguasaan praktikum 

 

5. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian Skripsi dan komprehensif adalah mahasiswa 

yang telah dinyatakan layak oleh pembimbing skripsi untuk mengikuti ujian skripsi dan 

komprehensif serta memenuhi Syarat-Syarat Ujian Skripsi/Tugas akhir. 

6. Mahasiswa mendaftarkan diri dengan mengisi Buku Pendaftaran Ujian Skripsi/Tugas 

akhir yang ada di Prodi. 

7. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat, mengajukan ujian skripsi dan komprehensif 

kepada Ketua Prodi selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan ujian yang 

direncanakan dengan melengkapi persyaratan sbb: 

a. Formulir pendaftaran ujian 

b. Surat kesediaan menguji dari Dosen pembimbing 1dan 2. 

c. Naskah Skripsi yang telah disetujui Pembimbing, sebanyak 4 eksemplar 
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d. Transkrip Sementara dari Ka.Subbag Pendidikan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

e. Pas photo, ukuran 3 X 4 sebanyak 2 Lembar 

f. Fotocopy kwitansi pelunasan biaya ujian Tugas akhir dan kewajiban lain, serta 

menunjukkan kuitansi asli kepada petugas 

8. Ketua Program Studi memeriksa kepatuhan penggunaan Sistematika Penulisan Tugas 

akhir sesuai Buku Panduan pada Prodi S1 Pendidikan Fisika. 

9. Pimpinan Program studi merekap pendaftar ujian skripsi. Pengelolaan ini dalam rangka 

mengatur jadwal ujian berdasarkan pendaftar ujian yang masuk. 

10. Pimpinan Program studi mengatur Dosen Penguji Skripsi sesuai dengan Ketentuan 

Dosen Penguji Skripsi/Tugas akhir (Lihat Ketentuan Dosen Pembimbing Skripsi) dan 

membuat undangan ujian skripsi dengan ditandatangani oleh Ketua Program Studi. 

11. Pimpinan Program studi mengumumkan Jadwal dan Penguji Skripsi akhir di papan 

pengumuman dan mengirim undangan beserta naskah skripsi kepada dosen penguji 

paling lambat 3 hari sebelum ujian berlangsung. 

12. Pimpinan Program studi dan Pegawai Prodi mempersiapkan dokumen: (a) Form 

penilaian, dan (b) Berita Acara Ujian (c) ruang ujian, dan (d) perlengkapan ujian. 

13. Penyerahan Skripsi/Tugas akhir 

a. Mahasiswa menunjukkan hasil skripsi yang telah diperbaiki sesuai saran Dosen 

Penguji selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal ujian pada Dosen Penguji. 

b. Dosen Penguji memberikan paraf persetujuan penjilidan skripsi atau menyarankan 

perbaikan yang masih diperlukan. 

c. Mahasiswa melaksanakan penjilidan skripsi. 

d. Dosen Pembimbing, Penguji dan Ketua Prodi menandatangani lembar pengesahan 

tugas akhir. 

e. Mahasiswa menyiapkan persyaratan lain yang ditentukan Fakultas dan 

menyerahkannya ke Fakultas bersama dengan tugas akhir yang sudah 

ditandatangani Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi. 

f. Petugas Fakultas membubuhkan stempel Fakultas pada lembar pengesahan 

Skripsi/Tugas akhir dengan mencantumkan Tanggal Ujian Skripsi. 
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g. Jika mahasiswa tidak menyerahkan tugas akhir yang telah diperbaiki sampai 3 

bulan sesudah tanggal ujian, Ketua Program Studi membatalkan hasil ujian dengan 

menandatangani Berita Acara Pembatalan Hasil Ujian Akhir Sarjana serta 

menyampaikannya ke mahasiswa yang bersangkutan dan Dosen Penguji serta 

Ketua Program Studi. 

14. Pelaksanaan Ujian Komprehensif/Gelar diatur dalam Ketentuan dan Tata Cara Ujian 

Komprehensif sbb: 

a. Ketua panitia ujian adalah dekan atau pimpinan fakultas yang ditunjuk dekan. 

b. Dekan/Ketua Panitian ujian Komprehensif/Gelar memimpin sidang ujian. 

c. Pimpinan sidang ujian mengendalikan waktu ujian agar dapat berlangsung dalam 

waktu maksimal 2 (dua) jam, terdiri atas presentasi oleh mahasiswa, tanya-jawab 

mengenai materi tugas akhir dan materi lain yang relevan (komprehensif) sebagai 

indikator kompetensi sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan Program Studi dan 

Fakultas, dan penetapan keputusan ujian. 

d. Penguji memberikan penilaian dengan menggunakan form yang telah disiapkan 

Fakultas dan menetapkan keputusan hasil ujian. 

e. Pada waktu pelaksanaan Ujian mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi (pria 

berpakaian lengan panjang warna putih bawah gelap, berdasi, berjaket almamater, 

mahasiswi berpakaian putih lengan panjang, bawah rok panjang hitam, dan jaket 

almamater). 

f. Ujian dilaksanakan secara terbuka, dengan seijin Penguji, mahasiswa lain dapat 

menyaksikan. 

g. Pada waktu Ujian dilaksanakan diwajibkan semua unsur penguji hadir, jika ada 

unsur penguji yang belum hadir maka pelaksanaan ujian ditunda hingga lengkap 

h. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk menempuh Ujian maksimal 2 kali. Apabila 

pada Ujian yang kedua kalinya mahasiswa tidak lulus, maka mahasiswa tersebut 

diwajibkan menyusun Skripsi baru dengan komposisi Pembimbing Baru. 

15. Hasil ujian diumumkan langsung oleh Ketua Dewan Penguji sesudah pelaksanaan ujian 

selesai. 

16. Penetapan keputusan ujian: 

a. Setelah selesai menguji, setiap penguji mengisi dan memberikan form penilaian 

hasil ujian kepada Ketua Sidang Ujian 
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b. Tim penguji membuat kesepakatan hasil ujian secara terbuka tanpa dihadiri oleh 

mahasiswa yang diuji. 

c. Ketentuan penilaian: 

≥ 3,60 = Lulus dengan Huruf Mutu A 

2,74 – 3,59 = Lulus dengan Huruf Mutu B 

2,00 – 2,74 = Lulus dengan Huruf Mutu C 

< 2,00 = Tidak Lulus 

d. Nilai akhir hanya didasarkan pada nilai anggota dewan penguji. 

e. Pimpinan sidang ujian menyampaikan keputusan hasil ujian kepada mahasiswa 

setelah dicapai kesepakatan. 

f. Mahasiswa yang tidak lulus dalam Ujian Akhir Sarjana/Komprehensif memiliki 

maksimal satu kali kesempatan ujian ulang. 

17. Penyerahan Berita Acara Ujian Komprehensif/Gelar 

Ketua Penguji menyerahkan Berita Acara Ujian Akhir Sarjana kepada Ketua Prodi 

setelah ujian selesai
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBIMBINGAN AKADEMIK (PA) 

 
A. Tujuan Pembimbingan Akademik 

Melalui pembimbingan akademik yang intensif diharapkan mahasiswa dapat 

menyelesaikan studi tepat pada waktunya dengan hasil yang memuaskan. 

B. Tugas Pembimbing Akademik 

1. Pada pertemuan perdana dengan mahasiswa, PA diwajibkan memberitahukan kepada 

mahasiswa bimbingannya mengenai pedoman perilaku mahasiswa (Buku Pedoman 

Perilaku Mahasiswa). 

2. PA harus mempunyai portofolio asli (Kartu Hasil Studi dan data lengkap mahasiswa 

yang didokumentasikan pada map untuk masing-masing mahasiswa) dan fotokopi KRS 

persemester dari setiap mahasiswa bimbingannya selama mahasiswa tersebut aktif 

sebagai mahasiswa UNIMA Program studi Pendidikan Fisika. 

3. PA harus mempunyai ledger (buku besar). 

4. Setiap dosen PA harus mempunyai daftar hadir bimbingan akademik. Daftar hadir 

tersebut berlaku selama mahasiswa tersebut aktif sebagai mahasiswa UNIMA Program 

studi Pendidikan Fisika (format daftar hadir diantaranya nama, NIM, hari dan tanggal, 

jenis kegiatan, dan tanda tangan mahasiswa). 

5. Pembimbingan mahasiswa wajib dilakukan minimal 3 kali pertemuan persemester. 

6. PA harus membuat laporan bimbingan tiap semester dan portofolionya. 

7. PA harus memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingannya untuk mengikuti 

berbagai kegiatan yang positif, diantaranya mengikuti seminar, organisasi 

kemahasiswaan di kampus, mengikuti lomba mahasiswa berprestasi, dan lain-lain. 

8. PA harus menyediakan waktu luang untuk mahasiswa bimbingannya yang akan 

melakukan bimbingan mengenai akademik maupun mengenai masalah-masalah lain. 
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9. Setiap fotokopi KHS akan dikirimkan oleh PA kepada orang tua mahasiswa dan KHS 

yang asli disimpan oleh PA. 

10. Pada akhir semester 4, PA harus dapat memberikan masukan kepada mahasiswa yang 

IP-nya kurang dari 2,50 apakah mahasiswa tersebut akan tetap melanjutkan di Program 

studi Pendidikan Fisika ataukah akan pindah ke Program Studi lain yang ada di 

lingkungan UNIMA. 

11. PA wajib memberikan peringatan yang intens kepada mahasiswa bimbingannya yang 

masih belum lulus pada semester 9. 

12.  PA harus konsisten dengan aturan mengenai batas maksimal jumlah sks yang diambil 

berdasarkan IP (IP < 2,5 maksimum 16 SKS; 2,5 ≤ IP < 3,00 maksimum 20 SKS; IP ≥ 

3,00 21 SKS lebih tetapi atas persetujuan PD I). 

C. Hak Pembimbing Akademik 

1. PA berhak untuk memanggil mahasiswa yang diduga melakukan perilaku yang 

menyimpang dari pedoman perilaku mahasiswa. 

2. PA berhak merekomendasikan mahasiswa bimbingannya yang berprestasi dan layak 

untuk mendapatkan beasiswa, serta PA harus mempunyai daftar mahasiswa 

bimbingannya yang belum dan sudah mendapatkan beasiswa. 

D. Tugas Mahasiswa 

1. Setiap mahasiswa wajib mengikuti Tata Tertib yang berlaku di UNIMA, yang telah 

tertuang dalam Buku Pedoman Perilaku untuk mahasiswa. 

2. Setiap mahasiswa bimbingan harus mempunyai raport, dan raport tersebut harus dibawa 

setiap bimbingan akademik. 

3. Mahasiswa wajib datang pada saat bimbingan dan tidak diwakilkan, kecuali jika 

berhalangan karena sakit atau ada ijin dari orang tua atau wali. 

4. Setiap mahasiswa harus mempunyai fotokopi KHS dan fotokopi KRS persemester, dan 

setiap fotokopi KHS yang diterima oleh mahasiswa wajib dilaporkan kepada orang tua 

atau wali mahasiswa tersebut. 

E. Hak Mahasiswa 

1. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari dosen PA minimal tiga kali 

persemester (disesuaikan dengan kondisional) . 
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2. Mahasiswa yang berprestasi dan belum pernah mendapat beasiswa berhak mengikuti 

seleksi beasiswa yang ditawarkan oleh UNIMA. 

 
F. Flowchart Pembimbingan Akademik 

 
FLOWCHART PEMBIMBINGAN AKADEMIK 

UNTUK DOSEN PA 
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FLOWCHART 

PEMBIMBINGAN AKADEMIK 

UNTUK MAHASISWA 
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G. Contoh Daftar Hadir Pembimbingan 

DAFTAR HADIR BIMBINGAN AKADEMIK 

Dosen PA : …………………………………….. 

Nama Mahasiswa : ………………………….…………. 
 

 
 

No Hari/Tanggal Keterangan Tanda Tangan 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Tondano, ……………………….. 

Dosen PA 
 

 

 
 

NIP.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  

PENULISAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN FISIKA 

 
A. Dasar Pemikiran 

Visi Program studi S1 Pendidikan Fisika FMIPA UNIMA adalah Pada   tahun 2022 

menjadi Program Studi Pengembang Ilmu dan Penghasil Tenaga Ahli Pendidikan 

Fisika yang Berkarakter, Inovatif, Unggul dan Kompetitif”. Visi tersebut diwujudkan 

dalam bentuk misi, yaitu: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

bermoral, profesional, mandiri, mampu berpikir komprehensif serta tanggap terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memiliki daya saing tinggi 

dan siap berperan utama dalam pembangunan. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengabdian 

yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional. 

3. Menyebarluaskan dan menerapkan iptek hasil penelitian melalui kegiatan yang 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Salah satu bentuk implementasi dalam misi tersebut adalah meningkatkan kualitas 

dan kemampuan mahasiswa bidang keguruan dan Fisika. Skripsi/Tugas akhir Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Fisika bisa berupa penelitian kependidikan atau penelitian 

keilmuan/mata kuliah. Bobot mata kuliah skripsi adalah 6 SKS. 

Sebagaimana karya ilmiah, skripsi harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Selain itu, tugas akhir juga merupakan gambaran atau wajah yang dapat 

mencerminkan kualitas mahasiswa dalam aspek keintelektualan. Untuk itulah, proses 

penyusunannya menuntut kemandirian, kesabaran, ketelitian, serta kreativitas mahasiswa. 

Agar proses penulisan tugas akhir yang diawali dari pengajuan masalah, penyusunan 

proposal, sampai pada penulisan tugas akhir dan ujian sidang, maka perlu kirang dibuat 

aturan yang berkaitan dengan hal itu. 

Dengan aturan dan mekanisme tersebut diharapkan memberikan gambaran, 

khususnya pada mahasiswa Program studi S1 Pendidikan Fisika, sehingga dapat 

menyusun skripsi dengan lancar dan berkualitas. 
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B. Landasan 

Landasan dari penyusunan SOP penulisan tugas akhir ini antara lain : 

- Pedoman Akademik UNIMA 

- Kurikulum (ketentuan pokok struktur program) Program Studi Pendidikan 

Fisika UNIMA 

- Pedoman penulisan tugas akhir Prodi Pendidikan Fisika Unima 

C. Tujuan 

Tujuan disusunannya SOP penulisan skripsi ini secara umum adalah memberikan 

gambaran tentang mekanisme dalam penulisan di Program studi S1 Pendidikan Fisika 

FMIPA UNIMA, sehingga dihasilkan skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan        

secara ilmiah dan berkualitas. Secara rinci tujuan khusus dari SOP ini antara lain: 

a. Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penulisan skripsi 

b. Alur dalam penulisan skripsi 

c. Pengajuan judul/masalah skripsi (kriteria rumusan masalah, dll) 

d. Menentukan aturan/rujukan sistematika penulisan skripsi/tugas akhir 

Alur Penulisan Tugas Akhir 

1. Mahasiswa telah memenuhi persyaratan untuk mengontrak skripsi sesuai buku 

pedoman akademik. 

2. Penentuan dosen pembimbing berdasarkan aturan pedoman akademik Universitas 

Negeri Manado. Selain itu, Pimpinan Prodi memperhatikan keseimbangan jumlah 

mahasiswa pada setiap pembimbing (memperhatikan prinsip keadilan). 

3. Dosen pembimbing skripsi disahkan dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) 

dari dekan yang diusulkan oleh ketua Program Studi, dengan masa berlaku 6 bulan 

dan bisa diperpanjang selama 6 bulan. Setelah waktu tersebut diterbitkan SK baru. 

4. Mahasiswa menyusun skripsi di bawah bimbingan dosen pembimbing dengan lama 

bimbingan maksimal selama enam bulan dengan frekuensi bimbingan minimal tiga 

kali. 

5. Jika dalam 2 bulan mahasiswa tidak mampu menyelesaikan skripsi, maka masalah 

atau judul skripsi yang sedang disusun harus dikonsultasikan kembali dengan dosen 

pembimbing. 
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6. Setelah skripsi disetujui dan ditandatangani dosen pembimbing, mahasiswa 

mendaftarkan diri kepada Pimpinan Program Studi untuk ujian skripsi setelah itu 

ujian komprehensif/gelar. 

7. Pelaksanaan waktu (jadwal) ujian akan ditentukan lebih lanjut oleh pimpinan prodi 

dengan memperhatikan kalender akademik Fakultas dan Universitas. 

8. Pendaftaran ujian Komprehensif/Gelar Sarjana, dilakukan setelah kelengkapan 

administrasi dipenuhi dalam kurun waktu minimal dua minggu sebelum ujian 

sidang dilaksanakan. 

9. Apabila ada mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian komprehensif, maka 

mahasiswa tersebut direkomendasikan ikut ujian sidang berikutnya. 

10. Mahasiswa disarankan untuk menyusun artikel hasil penelitian. Dengan bantuan 

dosen pembimbing, artikel tersebut diajukan untuk dimuat pada jurnal ilmiah. 

D. Susunan tugas akhir 

Tugas akhir tersusun 5 bab yang terdiri dari : Judul (sementara) 

• Bab I. Pendahuluan berisikan Latar belakang, Identifikasi dan Rumusan masalah 

serta tujuan 

• Bab II. Landasan Teori yang relevan dengan masalah, metode penelitian (jika ada) 

• Bab III. Gambaran Umum Lokasin Penelitian 

• Bab IV. Hasil dan Pembahasan 

• Bab V. Kesimpulan dan Saran 

Lihat Pedoman Penulisan Tugas Akhir Sarjana untuk lebih jelasnya. 

 
Tim penyusun 

1. Ketua dan Seketaris Prodi 

2. Dosen-Dosen S1 Pendidikan Fisika  

 
Tim pemeriksa 

1. Dekan 
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2. Pembantu Dekan I sd III 

3. Pimpinan Prodi lainnya 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERKULIAHAN 

 
A. Pengertian 

Perkuliahan adalah proses belajar mengajar yang wajib diiikuti oleh seluruh mahasiswa. 

B. Tujuan Rekapitulasi Mata Kuliah 

Memberikan pendidikan dan penerapan bidang ilmu pengetahuan. 

 
C. Prosedur Rekapitulasi Mata Kuliah 

Agar dapat mengikuti perkuliahan mahasiswa hendaknya: 

1. Telah mengikuti proses pengisian KRS, membayar SPP dan mendaftar tingkat 

Rektorat dan Fakultas. 

2. Mengikuti jadwal yang telah ditentukan 

3. Telah mendaftarkan namanya dalam absensi kuliah yang akan diikuti. 

4. Memakai pakaian yang bersih dan rapi serta bersepatu. 

5. Hadir mengikuti perkuliahan minimum 75 % dari seluruh perkuliahan.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBUATAN REKAPITULASI MATA KULIAH 

 
A. Tujuan Rekapitulasi Mata Kuliah 

Proses rekapitulasi seluruh mata kuliah beserta jumlah SKSnya dan jumlah mahasiswa 

yang mengikuti setiap mata kuliah. Tujuan rekapitulasi mata kuliah adalah untuk 

mengetahui jumlah SKS yang akan diambil oleh mahasiswa 

B. Prosedur Rekapitulasi Mata Kuliah 

1. Ketua Program Studi dan tim mengecek rekap mata kuliah (mencoret/menghilangkan) 

mata kuliah atau SKS yang diambil mahasiswa jika lebih dari maksimum SKS (boleh 

lebih hanya 1 SKS) yang telah ditentukan. 

2. Mahasiswa mengecek daftar rekap mata kuliah yang dikeluarkan oleh Puskom ke 

bagian administrasi Program Studi, dan bagi yang tidak cocok membawa : 

1. Foto copy KRS semester yg sedang berjalan. 

2. KHS asli semester terakhir dengan jumlah SKS yang disetujui tetap berdasarkan 

KHS terakhir (maksimum SKS dan hanya boleh tambah 1 SKS) 

3. Program Studi menyerahkan hasil revisi rekap mata kuliah rangkap 2 (dua) ke bagian 

Pendidikan/Akademik 

C. Catatan 

a. Kaprodi, Sekprodi, Dosen PA atau tim, Mengecek Rekap Mata Kuliah di bagian 

administrasi Program Studi sesuai jadwal Perkuliahan. 

b. Mahasiswa yang tidak mempergunakan kesempatan ini sampai dengan jadwal yang 

telah ditentukan, maka kesalahan yang tercantum pada Kartu Peserta Ujian, Absensi 

UAS & KHS, tidak akan dilayani dan dinyatakan bahwa data yang dikeluarkan 

PUSKOM Universitas Negeri Manado adalah benar.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENDAFTARAN KEMBALI 

 
A. Pengertian 

Proses Administrasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mengikuti masa 

perkuliahan di semester berikutnya 

B. Tujuan Pendaftaran Kembali 

C. Untuk memperoleh data mahasiswa setiap semester dengan jelas dan akurat. 

D. Prosedur Pendaftaran Kembali 

1. Membayar SPP di Bank, dan mendapatkan slip/bukti pembayaran dari Bank 

2. Mendaftar ulang dan meminta bukti terdaftar dari BAAK dengan syarat menyerahkan 

1 lembar slip/bukti pembayaran SPP (bagi pembayaran melalui Debet Rekening, 

namanya dapat dilihat pada daftar yang dikeluarkan Bank) 

3. Mendaftar/registrasi ulang di Bagian Akademik Fakultas, dengan menyerahkan bukti 

terdaftar dari BAAK 

4. Mendaftar ulang tingkat Program Studi dan mendapatkan bukti terdaftar dari Program 

Studi, dengan syarat memperlihatkan bukti terdaftar yang telah dicap terdaftar BAAK 

dan Fakultas (asli) dan menyerahkan 1 lembar FC (Foto Copy) (Pelaksanaannya 

tergantung Program Studi masing-masing) 

5. Pendaftaran kembali bagi mahasiswa yang masa studi telah lebih dari batas 

maksimum (7 tahun) dan pernah istirahat kuliah dengan izin Rektor, maka dapat 

dilakukan dengan membawa surat Dekan yang menyatakan masa studi yang 

bersangkutan dapat diperpanjang. 

6. Catatan 

a. Pendaftaran kembali dilakukan pada jam kerja Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 

WITA. 
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b. Mahasiswa yang terlambat melaksanakan registrasi ulang dari jadwal yang telah 

ditentukan, tidak akan dilayani dan dinyatakan TIDAK TERDAFTAR sebagai 

mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Manado pada semester berikutnya. 

c. Mahasiswa wajib menyimpan bukti terdaftar yang asli di arsip pribadi mahasiswa 

yang bersangkutan untuk pengurusan proses akademik selanjutnya antara lain : 

pengambilan KHS, Perubahan nilai, nilai Belum Lulus, PKRS, absensi 

perkuliahan,map KRS, rekap mata kuliah, kartu peserta ujian, wisudah dll. 

d. Jika mahasiswa yang bersangkutan tidak mendaftar ulang kembali maka dapat 

mengajukan surat istirahat atau surat cuti akademik di Fakulta
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBUATAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) 

 
A. Pengertian 

Beban studi perkuliahan yang dinyatakan dengan sistem kredit semester (SKS) beban studi di tulis 

dalam Kartu Rencana Studi. 

B. Tujuan Pembuatan Kartu Rencana Studi 

Sebagai Dokumentasi kontrak mata kuliah mahasiswa sesuai dengan beban studi dan 

kemampuan mahasiswa berdasarkan hasil capaian kegiatan perkuliahan sebelumnya 

(KHS) bagi mahasiswa lama, dan sebagai dokumentasi kontrak mata kuliah 

bagimahasiswa baru, dengan persetujuan Pembimbing Akademik. 

C. Prosedur Pembuatan Kartu Rencana Studi 

1. Mengambil KRS di bagian administrasi Program Studi atau Akademik Fakultas 

dengan syarat memperlihatkan Bukti Terdaftar yang telah di cap terdaftar pada 

semester yang sedang berjalan oleh BAAK dan Fakultas (asli), dan menyerahkan 1 

(satu) copiannya. 

2. Menghadap/menemui Pembimbing Akademik (PA) untuk mendapatkan persetujuan 

dengan membawa: 

a. KRS semester yang akan dijalankan 

b. KHS semster sebelumnya. 

3. Mengisi Scanner dengan jelas dan lengkap 

a. Mata kuliah yang diambil berdasarkan jadwal kuliah semster yang akan 

dijalankan. 

b. Jumlah SKS yang diambil berdasarkan IP semester terakhir (maksimum SKS dan 

hanya boleh tambah 1 SKS) 

c. Mata kuliah diambil tidak boleh lebih dari satu dalam satu shift perkuliahan. 

4. Mengfoto Copy kertas scanner KRS Sebanyak rangkap 4 (empat) untuk: 

a. Program Studi 

b. Dosen PA 
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c. Mahasiswa yang bersangkutan (untuk diperlihatkan bila diperlukan nantinya) 

5. Menyerahkan map yang berisi 1 lembar Foto Copy KRS yang telah disahkan PA 1 

(satu) lembar KRS asli dan blanko bukti terdaftar ke bagian administrasi Program 

Studi dan mendapatkan bukti terdaftar. 

6. Pembimbing Akademik menyerahkan KRS asli yang telah ditandatangani ke Program 

Studi. 

7. Program Studi menyerahkan berkas registrasi ke Bagian Akademik. 

8. Bagian Akademik menyerahkan berkas rtegistrasi ke BAAK.\ 

 
D. Catatan 

a. Mengambil KRS dilakukan pada jam kerja Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 WITA. 

b. Mahasiswa yang terlambat memproses KRS sampai pada waktu yang ditentukan, 

dinyatakan istirahat atau cuti akademik sampai pada semster selanjutnya. 

c. Beban Studi yang dikeluarkan pada semester I dan II adalah berupa paket, dan 

semster selanjutnuya berdasarkan maksimum SKS yang diperoleh mahasiswa pada 

setiap semester (hanya boleh lebih 1 SKS). 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAMBILAN KARTU PESERTA UJIAN 

 
A. Pengertian 

Kartu yang dikeluarkan oleh Bagian Akademik sebagai tanda pengenal mahasiswa untuk 

dapat mengikuti ujian akhir ssemester. 

. 

B. Tujuan Pengambilan Kartu Peserta Ujian 

Untuk mengetahui dengan jelas bahwa mahasiswa tersebut adalah peserta ujian. 

 
C. Prosedur Pengambilan Kartu Peserta Ujian 

1. Mengambil Kartu Peserta Ujian di Staf Akademik Program Studi dengan 

memperlihatkan/menyerahkan bukti pembayaran SPP. 

2. Mahasiswa memeriksa nama, nim dan semester yang tercantum pada Kartu Peserta 

Ujian. 

3. Bagi mahasiswa yang bermasalah (nama,nim, dan semester tidak sesuai yang 

tercantum pada Kartu Peserta Ujian), agar segera melaporkan kepada staf akademik 

Program Studi. 

4. Mendapatkan stempel Fakultas atau Program Studi. 

 
D. Catatan 

a. Pengambilan Kartu Peserta Ujian dilakukan pada jam kerja Senin-Jumat pukul 

08.00-15.00 WITA. 

b. Apabila mahasiswa tidak dapat memperlihatkan Kartu Peserta Ujian maka tidak 

dibenarkan mengikuti ujian. 
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c. Bagi Mahasiswa yang mata kuliahnya tidak tercantum pada Kartu Peserta Ujian 

maka namanya tidak tercantum pada Daftar Absen Peserta dan Nilai Ujian Akhir 

Semester. 

d. Mahasiswa wajib membawa Kartu Peserta Ujian dan bagi yang tidak dapat 

memperlihatkan Kartu Peserta Ujian selama kegiatan Ujian Akhir Semester 

berlangsung maka tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester tersebut. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER 

 
A. Pengertian 

Ujian tengah semester dan ujian akhir semester merupakan salah satu alat evaluasi 

kemampuan menguasai materi mata kuliah dan menyelesaikan suatu persoalan atau lebih 

yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas, sesuai peraturan yang berlaku. 

 
B. Tujuan Pelaksanaan Ujian Tengah Semster dan Ujian Akhir Semester 

Untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar serta memperoleh umpan balik 

bagi mahasiswa dan dosen. 

 
C. Prosedur Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester 

a. Kepala Sub Bagian Akademik menentukan jadwal ujian semester berdasarkan 

kalender akademik Universitas 

b. Panitia Ujian Semester menetapkan berita acara ujian semester. 

c. Pada saat ujian semester, mahasiswa menunjukkan kartu rencana studi sebagai tanda 

bukti mahasiswa mengambil mata kuliah yang diujikan. 

d. Daftar nilai ujian semester dari dosen mata kuliah diserahkan ke Bagian Akademik 

untuk diumumkan dan diarsipkan. 

e. Hasil Evaluasi kinerja pengajar dilihat dari hasil nilai yang diperoleh mahasiswa dan 

angket yang diisi mahasiswa mengenai kinerja pengajar. 

f. Hasil evaluasi pelayanan proses belajar mengajar dapat diidentifikasi dengan 

keberhasilan atau kelulusan mahasiswa. 
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g. Jawaban ujian semester atau kertas hasil kerja mahasiswa dikembalikan kepada 

mahasiswa. 

h. Transkrip sementara setiap semester dikeluarkan oleh Prodi untuk mehasiswa 

atau  mahasiswa dapat melihatnya secara online. 

i. Kartu Hasil Studi diserahkan kepada mahasiswa, dosen wali dan arsip prodi. 

j. Setelah mahasiswa menyelesaikan studinya maka transkrip jadi diserahkan ke 

mahasiswa untuk bukti agar dapat mengikuti ujian skripsi. 

Sebelum melaksanakan ujian skripsi dosen pembimbing maupun penguji harus 

menerima surat pemberitahuan ujian 1 minggu sebelum ujian dilaksanakan. 

 
D. Catatan 

1. Peserta ujian harus menunjukkan kelengkapan ujian sebagai berikut: 

a. Memakai pakaian bersih dan rapi (bersepatu, baju kemeja putih dan celana/rok 

hitam), bagi yang melanggar tidak diperbolehkan mengikuti ujian. 

b. Menunjukkan Kartu Peserta Ujian, lengkap dengan pas foto dan stempel Fakultas, 

bagi yang melanggar tidak diperbolehkan mengikuti ujian. 

c. Nama peserta ujian harus tercantum dalam Daftar Absensi Ujian yang diikuti, bagi 

yang tidak tercantum namanya, tidak diperbolehkan mengikuti ujian. 

d. Membawa alat-alat sendiri yang diperlukan, kecuali ditentukan lain oleh dosen 

pengasuh mata kuliah yang bersangkutan dan selama ujian berlangsung tidak 

diperkenankan pinjam meminjam alat-alat tulis, kalkulator, dan lain-lain. Bagi yang 

melanggar tidak diperbolehkan mengikuti ujian. 

e. Tidak boleh mempergunakan HP/dimatikan selama kegiatan ujian. 

2. Peserta ujian harus menunjukkan disiplin ujian sebagai berikut: 

a. Masuk ruang ujian 10 menit sebelum ujian dimulai, dan menempati tempat duduk 

yang telah ditentukan/sesuai dengan arahan pengawas, bagi yang terlambat 30 menit 

setelah ujian dimulai maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian. 

b. Selama ujian berlangsung tidak diperbolehkan keluar ruangan, pindah atau tukar 

tempat duduk tanpa seizin pengawas, bagi yang keluar dari ruangan dianggap telah 

selesai mengikuti ujian dan lembar jawabannya dikumpulkan oleh pengawas. 

c. Meletakkan tas, buku atau catatan-catatan ditempat yang telah ditetapkan oleh 

pengawas kecuali jika ujian bersifat open book (buka buku). 

d. Menandatangani Daftar Absensi Ujian rangkap 4 yang disaksikan oleh pengawas . 
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e. Mengerjakan soal ujian pada lembar jawaban yang disediakan oleh Fakultas dan 

mencantumkan nama, nomor BP serta ditandatangani sendiri. 

f. Menyerahkan, lembar jawaban pada pengawas atau ditinggalkan pada tempat duduk 

masing-masing (sesuai dengan arahan pengawas), jika ujian telah selesai. 

3. Selama ujian berlangsung peserta ujian tidak diperbolehkan berbuat curang seperti: 

a. Melihat buku atau catatan selama ujian berlangsung, kecuali jika ujian bersifat open 

book. 

b. Bekerja sama baik secara lisan maupun tertulis dengan peserta ujian lainnya. 

c. Menggantikan orang lain atau menyuruh orang lain menggantikan dirinya. 

d. Melakukan kerja sama dengan pengawas ujian. 

e. Melakukan pembocoran soal ujian. 

f. Mengganti hasil ujian sebelum diperiksa/dinilai oleh dosen pengasuh mata kuliah 

yang bersangkutan. 

 
Bagi yang melanggar point 3a-3f di atas dikenakan sanksi sebagai berikut: 

1. Satu kali kedapatan berbuat curang, peserta ujian digagalkan mata kuliah yang 

sedang diikutinya. 

2. Dua kali kedapatan berbuat curang, peserta ujian digagalkan seluruh mata kuliah 

dalam semester yang sedang dijalankannya. 

3. Tiga kali kedapatan berbuat curang, peserta ujian diskor selama 1 semester serta 

digagalkan seluruh mata kuliah dalam semester yang sedang dijalankannya. 

4. Empat kali atau lebih kedapatan berbuat curang, peserta ujian diskor selama 2 

semester serta digagalkan seluruh mata kuliah dalam semester yang sedang 

dijalankannya.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAMBILAN KARTU HASIL STUDI (KHS) 

 
A. Pengertian 

Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu hasil rekaman prestasi akademik mahasiswa dari 

setiap semester dan IPK selama studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang 

bersangkutan. 

. 

B. Tujuan Pengambilan Kartu Hasil Studi (KHS) 

Untuk mengetahui kemampuan akademik mahasiswa di setiap semester. 

. 

C. Prosedur Pengambilan Kartu Hasil Studi (KHS) 

1. Bagian Akademik Fakultas mengeluarkan pengumuman jadwal pengambilan Kartu 

Hasil Studi (KHS) untuk masing-masing Program Studi dalam lingkup Fakultas  

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado. 

2. Mahasiswa mengambil KHS pada staf Akademik Program Studi berdasarkan jadwal 

yang telah ditentukan dengan menunjukkan kartu ujian dan bukti pembayaran SPP. 

3. Mahasiswa memeriksa KHS yang diterima. Jika mendapat nilai yang salah atau 

kosong, mahasiswa tersebut harus melaporkan kepada Program Studi . 

4. Dosen Mata Kuliah memperbaiki nilai yang salah, dan menyerahkannya kepada 

Bagian Akademik Program  

5. agian Akademik Prodi menyerahkan fotocopiannya kepada Bagian Akademik 

Fakultas. 

6. Bagian Akademik Fakultas mencetak ulang KHS ke PUSKOM. 

 
D. Catatan 

a. Pengambilan KHS dilakukan pada jam kerja Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 

WITA. 

b. Mahasiswa yang tidak dapat memroses nilai BL, kosong atau salah sampai pada 

jadwal yang ditentukan (2 minggu setelah nilai di umumkan), maka sesuia peraturan 

akademik nilai mata kuliah tersebut dinyatakan GAGAL (E) 

c.  Tidak ada perpanjangan jadwal pengambilan Kartu Hasil Studi & proses nilai BL 
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atau kosong. 

d. Mahasiwa yang bersangkutan wajib menyimban seluruh KHS asli yang telah 

dicetak dan tidak ada pencetakan ulang oleh PUSKOM. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAKSANAAN PENGAWASAN UJIAN SEMESTER 

 
A. Pengertian 

Pengawas Ujian adalah seseorang yang ditunjuk dan ditugaskan untuk mengawas 

pelaksanaan ujian semester. 

 
B. Tujuan Pelaksanaan Pengawasan Ujian 

Agar ujian dapat dilaksanakan dengan baik. 

 

C. Prosedur 

1. Berpakaian rapi (bersepatu dan tidak dibenarkan memakai kaos). 

2. Terdiri atas Tenaga Edukatif dan Non Edukatif. 

3. Hadir 20 menit sebelum Ujian dimulai untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan. 

4. Memeriksa dan mengatur tempat duduk Peserta Ujian. 

5. Menginstruksikan kepada Peserta Ujian untuk mengumpulkan tas, buku-buku/catatan, 

kemudian diletakkan pada tempat yang telah ditetapkan, kecuali Ujian bersifat open 

book atau ditentukan lain. 

6. Membagikan soal dan lembar jawaban  

7. Menyaksikan Peserta Ujian dalam membubuhkan tanda tangan pada Daftar Absensi 

Ujian dan mencocokkan dengan Kartu Peserta Ujian. ( Nama, pas foto, stempel 

Fakultas dan Mata Kuliah yang diambil ) 

8. Mengawasi jalannya ujian serta menjaga ketenangan di dalam maupun di luar 

ruangan. 

9. Menegur peserta ujian yang melanggar tata tertib. 

10. Diwajibkan mengisi form berita acara tentang jalannya pelaksanaan ujian. 

11. Mencek jumlah peserta ujian sesuai dengan Daftar Absensi Ujian, mengisi dan 

menandatangani berita acara disertai nama terang. 

12. Pengawas yang berhalangan hadir harus memberitahukan secara tertulis kepada 

Koordinator Ujian (Pembantu Dekan I). 
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13. Selama Ujian berlangsung Pengawas dilarang: 

a. Meninggalkan Ruang Ujian. 

b. Membantu atau memberitahu tentang Jawaban Soal Ujian kepada Peserta Ujian. 

14. Menginformasikan sisa waktu menjelang berakhirnya waktu ujian dan selanjutnya 

mengumpulkan lembar jawaban ujian kemudian diserahkan kepada Dosen Pengasuh 

Mata Kuliah atau Bagian Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Manado. 

Sanksi-sanksi: 

Bagi Pengawas Ujian ( Tenaga Edukatif dan Non Edukatif ): 

Diberikan Sanksi sesuai dengan Peraturan yang mengatur Etika sebagai Pegawai 

Negeri Sipil Republik Indonesia atau Peraturan Kepegawaian yang telah 

ditetapkan oleh Fakultas atau Universitas Negeri Manado
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

SEKSI PANITIA PELAKSANAAN UJIAN 

 
A. Pengertian 

Panitia Pelaksanan Ujian adalah tim yang ditunjuk dan bertugas melaksanakan 

persiapan, pelaksanaan dan pelaporan ujian. 

. 

B. Tujuan 

Agar kegiatan ujian dapat terlaksana dengan baik. 

 

C. Prosedur 

Sekretariat: 

1. Mempersiapkan bahan-bahan pelaksanaan ujian. 

2. Mengatur dan mendistrbusikan kelengkapan ujian kepada pengawas ujian. 

3. Mengambil absensi kehadiran pengawas. 

4. Mengontrol pelaksanaan ujian selama ujian berlangsung. 

5. Melaporkan kondisi dan permasalahan yang terjadi selama ujian berlangsung kepada 

tim monitoring ujian untuk dapat dicarikan solusinya.  

6. encatat permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ujian berlangsung dan 

membuat laporan tertulis kepada Ketua Pelaksana ujian. 

7. Mengumpulkan kelengkapan ujian setelah ujian terlaksana. 

 

Seksi Keuangan: 

1. Menerima laporan jumlah pelaksanaan ujian dari seksi sekretariat untuk dibuatkan 

honorariumnya. 

2. Mengurus administrasi keuangan untuk persiapan pembayaran honorarium panitia, 

tim monitoring, dosen penanggungjawab dan pengawas ujian. 

 
Seksi Umum, Perlengkapan & Transportasi: 

1. Mempersiapkan kebutuhan kelengkapan ujian (lokal, kursi dll). 
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2. Mengatur tempat duduk peserta ujian di lokasi ujian sesuai dengan denah dan 

kebutuhan pelaksanaan ujian
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

TIM MONITORING UJIAN 

 
A. Pengertian 

Tim yang bertugas mengawasi dan memantau kegiatan ujian yang terdiri atas pengawas, 

panitia dan peserta ujian 

 
B. Tujuan 

Agar ujian dapat terlaksana dengan tertib dan sesuai aturan yang telah ditentukan 

. 

C. Prosedur Tim Monitoring Ujian 

Tim monitoring terdiri atas: 

1. Dekan sebagai penanggung jawab. 

2. Pembantu Dekan I sebagai Ketua. 

3. Anggota: PD II, PD III, KTU, Kasubag, Kaprodi serta Sekprodi TI dan TL, dengan 

tugas sebagai berikut: 

a. Melihat langsung pelaksanaan ujian ke ruang ujian di kampus sesuai jadwal. 

b. Memberikan petunjuk dan arahan bagi pengawas dan mahasiwa yang tidak sesuai 

aturan kegiatan  

c. Mencarikan solusi atau teguran terhadap permasalahan yang dihadapi selama 

memonitor kegiatan ujian. 

d. Mencatat dan melaporkan kepada Ketua monitoring tentang kekurangan atau 

permasalahan yang dihadapi selama monitoring. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

WISUDA 

 
A. Pengertian 

Suatu proses kelulusan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan 

diberikan bukti kelulusan berupa ijazah. 

 
B. Tujuan 

Menentukan status predikat akademik. 

 

C. Prosedur 

. Memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Andalas pada semesteryang sedang berjalan 

(bukti pembayaran SPP 3 (tiga) rangkap. 

2. Menyelesaikan seluruh kegiatan akademik dengan bukti transkrip sementara yang 

ditandatangani oleh mahasiswa dan diketahui oleh Ketua Prodi.  

3. Membuat abstrak (Tugas Akhir) yang disetujui oleh pembimbing dalam bentuk cetak, dan 

dalam disket ukuran 3,5 inch (disket dirangkum oleh Jurusan dalam 1 (satu) disket/ per 

prodi). 

II. Memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: 

1. Mendaftar di Bagian Akademik sesuai jadwal. 

2. Mengisi/menyerahkan formulir data alumni, pernyataan pengisian data dan surat 

keterangan pengambilan ijazah 

3. Menyerahkan pas foto hitam putih terbaru menggunakan jas 

3 x 4     = 4 lembar 

4 x 6 = 6 lembar, ditambah 2 lembar untuk lulusan 

terbaik serta berpredikat dengan pujian. 

4. Menyerahkan foto kopi Ijazah terakhir (3 rangkap). 

5. Membayar uang wisuda tingkat Universitas Negeri Manado 

( bukti setoran 3 rangkap ). 
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6. Membayar uang wisuda tingkat Fakultas , (bukti setoran 2 rangkap). 

7. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan Akademik dan persyaratan 

Administrasi diatas serta mendaftar pada Bagian Akademik Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam akan diberi toga, dan didaftarkan oleh Fakultas ke 

Universitas Negeri Manado pada tanggal  yang telah ditentukan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

AGENDA SURAT 

 
A. Pengertian 

Agenda Surat Jurusan/Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Manado. 

 

B. Tugas Pokok 

Menyelenggarakan pengagendaan/arsip surat masuk dan keluar di Jurusan/Prodi 

Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Manado 

 
C. Tujuan 

Terlaksananya tertib pengagendaan/pengarsipan surat. 

 
D. Tanggung Jawab 

Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasubag Umum dan 

Perlengkapan, melalui Kepala Tata Usaha. 

 

E. Prosedur 

1. Menerima surat masuk dan keluar kemudian dicatatkan pada buku agenda baik internal 

maupun eksternal 

2. Memberikan lembaran disposisi pada surat masuk 

3. Mencatat dan memberi nomor agenda pada surat masuk dan keluar baik internal 

maupun eksternal 

4. Menata arsip surat masuk dan keluar. 

5. Menuliskan alamat dan tujuan untuk surat keluar kemudian mencatat pada buku 

ekspedisi 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka pelaksanaan tugas. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERMINTAAN BARANG/BAHAN HABIS PAKAI DAN PRAKTIKUM 

 
A. Pengertian 

Setiap permintaan bahan operasional habis pakai (ATK, RT) dan Pratikum yang 

dibutuhkan untuk Program Studi dan Fakultas dalam proses belajar mengajar. 

 
B. Tujuan 

Sebagai pedoman dalam permintaan bahan habis pakai dan bahan praktikum untuk 

keperluan Program Studi dan fakultas dalam proses belajar mengajar. 

 
C. Prosedur 

1. Membuat surat permintaan bahan habis pakai dan pratikum per semester kepada 

Ketua Program Studi dengan tembusan ke Kepala Labor (Kaleb). 

2. Surat permintaan habis pakai dan pratikum ditujukan pada Dekan melalui Pembantu 

Dekan II. 

3.  Dekan mendisposisikan pada PD II, Kabag TU dan Kasubag Perlengkapan tentang 

bahan-bahan habis pakai dan praktikum untuk diseleksi. 

4. Daftar permintaan diseleksi, disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia 

berdasarkan dari asumsi anggaran tahun lalu untuk dibahas dalam rapat bersama 

kaprodi. 

5. Dekan mengundang semua kaprodi, PD, Kabag Tata Usaha dan Kasubag untuk 

membahas pengusulan bahan habis pakai dan bahan pratikum. 

6. Hasil keputusan rapat anggaran bahan habis pakai dan bahan pratikum, dibuatkan 

surat permintaan ke Rektorat 

7. Pihak Rektorat menunjuk rekanan dan membuat SPK (Surat Perintah Kerja) 

berdasarkan rekomendasi dari Fakultas untuk pengadaan bahan-bahan ATK dan 

Pratikum tersebut. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBUTAN DAFTAR INVENTARIS RUANGAN 

 
A. Pengertian 

Pembuatan daftar yang berisi nama barang inventaris yang ada di ruangan tertentu. 

 
B. Tujuan 

Untuk memantau dan mengetahui keberadaan barang inventaris disuatu ruangan. 

 

C. Prosedur 

1. Membuat daftar barang inventaris yang ada dengan mencantumkan : nama barang, 

kode / nomor inventaris, banyaknya dan keadaannya. 

2. Penanggung jawab ruangan mencocokkan dan menanda tangani daftar tersebut dan 

diketahui oleh Kepala Bagian Tata Usaha. 

3. Barang yang telah tercatat pada kartu tersebut tidak boleh dipindahkan / ditukar 

dengan ruangan lain tanpa sepengetahuan pengelola barang inventaris
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERBAIKAN BARANG INVENTARIS 

 
A. Pengertian 

Perbaikan barang milik Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dam Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado yang dinyatakan rusak (rusak ringan, 

rusak berat) sehingga dapat berfungsi lagi. 

 

B. Tujuan 

Agar barang inventaris Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado dapat berfungsi dan berdaya guna 

kembali. 

 
C. Prosedur 

1. Membuat laporan tertulis kepada Pembantu Dekan II c/q Kepala Bagian Tata Usaha. 

2. Kepala Tata Usaha mendisposisikan ke Kasubag Umum Perlengkapan agar 

melakukan koordinasi dengan bagian dan Program Studi untuk meneliti / memeriksa 

kebenaran laporan pemakai barang. 

3. Kepala bagian Umum dan Perlengkapan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada 

Pembantu Dekan II c/q Kepala Tata Usaha, dengan rekomendasi : 

a. Rusak dapat diperbaiki. 

b. Rusak dapat diperbaiki dengan penggantian suku cadang. 

c. Rusak dapat diperbaiki melalui pihak ketiga. 

d. Rusak tidak dapat diperbaiki. 

4. Pembantu Dekan II / Kepala Tata Usaha dengan berdasarkan pada rekomendasi ini 

memutuskan untuk memperbaiki barang tersebut. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

SURAT MASUK 

 
A. Pengertian 

Suatu proses penyampaian surat masuk baik internal maupun eksternal. 

 
B. Tujuan 

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah alur surat masuk baik internal maupun 

eksternal secara tertib dan teratur 

. 

C. Prosedur 

1. Agendaris/pegawai menerima surat masuk dan mencatatnya dalam buku agenda serta 

dilampiri dengan kartu kendali dan lembar disposisi 

2. Surat-surat yang sifatnya penting segera di foto copy dulu dan kopiannya diserahkan 

pada Pimpinan Prodi. 

3. Pegawai mengarsipkan surat tersebut ke dalam file/map. 

4. Surat di proses atau disimpan di kepegawaian.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

SURAT KELUAR 

 
A. Pengertian 

Suatu proses penyampaian Surat Keluar baik internal maupun eksternal Prodi 

Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Manado. 

B. Tujuan 

Sebagai bahan acuan penerapan langkah langkah alur surat keluar baik internal maupun 

eksternal secara tertib dan teratur. 

 

C. Prosedur 

1. Pegawai Prodi membuat surat dan menyerahkan surat kepada Pimpinan Jurusan 

untuk diparaf/ditandatangani dan diberi nomor surat. 

2. Pegawai menyerahkan kepada yang berkepentingan, (mahasiswa, dosen dan lain- 

lain) 

3. Surat tersebut disampaikan kepada Pimpinan Fakultas untuk mendapat 

rekomendasi/persetujuan, ditandatangani dan di cap/stempel oleh Dekan/Pimpinan 

Fakultas. 

4. Agendaris memberi nomor surat, memberi amplop, menulis alamat, mencatat dibuku 

ekspedisi dan mengirim surat tersebut ke alamat yang dituju. 

5. Arsip surat disimpan : 

a. 1 lembar di file Surat Keluar Agendaris 

b. 1 lembar pada pengolah ( Sub Bagian/Prodi ) 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBUATAN DP3 DAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) 

 
A. Pengertian 

Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil yang telah bekerja 

sedikitnya 6 bulan atau 1 tahun yang dibuat langsung oleh atasan yang bersangkutan. 

 
B. Tujuan 

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah penilaian pegawai negeri sipil Prodi 

Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Manado. 

 
C. Prosedur 

1. Pejabat penilai (atasan langsung) membuat draf DP3 sesuai dengan formulir yang 

telah ditetapkan pada PP No. 10 Tahun 1979 untuk pegawai yang dipimpinnya pada 

etiap akhir tahun (31 Desember) yang berlaku sejak bulan Januari s/d Desember 

tahun berikutnya. 

2. DP3 diketik oleh Kasubag Keuangan dan Kepegawaian secara kolektif. 

3. DP3 ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. 

4. Apabila pegawai yang bersangkutan tidak setuju, ia dapat mengajukan keberatan 

kepada pejabat atas penilaian dengan menyebutkan alasan secara tertulis sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

5. Ketentuan pejabat penilai sebagai berikut: 

a. Pejabat penilai DP3 Eselon IVa adalah Kabag TU. 

b. Pejabat penilai Eselon III adalah Pembantu Dekan II. 

c. Pejabat penilai Eselon II (Pembantu Dekan) adalah Eselon I (Dekan). 

d. Pejabat penilai Dekan (Eselon Ib) adalah Rektor. 

e. Pejabat penilai staf pengajar adalah oleh Kaprodi. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBUATAN LKD/BKD DOSEN 

 
A. Latar Belakang. 

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan 

tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, 

makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat 

strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. 

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 

ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu 

serta memerlukan pendidikan profesi. 

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja 

paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks 

pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan profesor atau guru 

besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan 

mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan 

gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu 

dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada 

para pemangku kepentingan. 

B. Tujuan 

Evaluasi tugas utama dosen bertujuan untuk (1) meningkatkan profesionalisme dosen dalam 

melaksanakan tugas, (2) meningkatkan proses dan hasil pendidikan (3) menilai 

akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi (4) meningkatkan atmosfer akademik di 
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semua jenjang perguruan tinggi dan (5) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan 

nasional. 

 

C. Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen 

Prinsip penetapan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi adalah sebagai berikut. 1. Berbasis evaluasi diri 2. Saling asah, asih dan asuh 3. 

Meningkatkan profesionalisme dosen 4. Meningkatkan atmosfer akademik 5. Mendorong 

kemandirian perguruan tinggi. 

D. Laporan Hasil Evaluasi 

Hasil evaluasi beban kerja dosen dilaporkan dan diserahkan oleh pemimpin perguruan 

tinggi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun. Direktur Jenderal 

Pendidikan tinggi berwenang untuk memverikasi laporan ini. Pada perguruan tinggi yang 

diselenggarakan oleh masyarakat laporan dikoordinasikan oleh Koordinator Perguruan 

Tinggi Swasta kemudian diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap 

tahun. Hasil evaluasi beban kerja dosen dapat memberikan gambaran kinerja dosen. 

E. Pelaksana Tugas Evaluasi 

Tugas untuk melaksanakan evaluasi merupakan tugas yang dilakukan terusmenerus sebagai 

bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan, oleh karena itu sebaiknya tidak 

dilakukan oleh suatu panitia ad hoc tetapi dilakukan oleh sebuah struktur kelembagaan yang 

ada dan melekat pada sistem di perguruan tinggi tersebut misalnya Lembaga Penjaminan 

Mutu, LP3I atau yang lain. 

F. Prosedur Evaluasi 
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Ketentuan pejabat penilai sebagai berikut: 

6. Pejabat penilai Eselon II (Pembantu Dekan) adalah Eselon I (Dekan). 

7. Pejabat penilai Dekan (Eselon Ib) adalah Rektor. 

8. Pejabat penilai staf pengajar adalah oleh Ketua Jurusan/Kaprodi.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERMINTAAN DANA PRAKTIKUM PROGRAM STUDI 

 
A. Pengertian 

Menerima dan mengeluarkan dana menurut aturan yang berlaku dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 
B. Tujuan 

Sebagai pedoman pengelolaan dana yang baik dan terkendali menurut anggaran yang 

telah disetujui. 

C. Prosedur 

1. Jumlah dana yang akan diterima oleh masing-masing jurusan ditentukan berdasarkan 

jumlah mahasiswa yang terdaftar. 

2. Jurusan/Prodi mengajukan permintaan dana dengan melaporkan SPJ dilengkapi 

dengan kwitansi pembelian ATK, bahan habis pakai yang sesuai dengan kebutuhan 

pratikum atau dengan honor pratikum sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

3. Jumlah SPJ/kwitansi pembelian sebanyak 6 rangkap asli. 

4. SPJ dengan jumlah dana di atas Rp 1.000.000,- harus menggunakan materai Rp 

6.000,- dan dilengkapi dengan PPN dan PPH (nomor NPWP toko). 

5. SPJ dengan jumlah dana di atas Rp.250.000,- harus menggunakan materai Rp 3000,-. 

6. Kwitansi pembelian barang dengan jumlah dana di atas Rp 1.000.000,- dan pembelian 

jenis bahan lainnya harus disertai lampiran faktur pembelian. 

7. SPJ honor pratikum mengikuti ketentuan sbb: 

8. Absen pratikum 6 rangkap. 

9. SK pratikum 6 rangkap. 

10. Jumlah honor pratikum sebaiknya di bawah Rp 5.000.000,- sehingga mempermudah 

dan mempercepat pemberian dana. 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
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SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH 

 
A. Pengertian 

Surat yang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut masih kuliah dan terdaftar pada 

semester yang sedang berjalan. 

 
B. Tujuan 

Surat Keterangan Aktif Kuliah diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan 

pembayaran Tunjangan Keluarga bagi Orang Tua Mahasiswa yang PNS, permohonan 

bantuan pendidikan di Pemda/Pemkot dan Provinsi 

C. Prosedur 

1. Mahasiswa menyerahkan kepada staf bagian Jurusan/Prodi dengan melampirkan: 

a. Fotokopi surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga 

atau KP4, 

b. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa 

c. Bagi Mahasiswa yang orang tuanya sudah pensiun, surat KP4 diganti dengan 

fotokopi SK surat pensiun orang tua yang bersangkutan 

d. Bagi mahasiswa yang orang tuanya pegawai swasta, surat KP4 diganti dengan 

surat keterangan dari perusahaan. 

2. Staf bagian kemahasiswaan/pegawai Jurusan/Prodi membuatkan surat yang 

ditandatangani oleh Pimpinan Jurusan/Prodi. 

3. Surat tersebut disampaikan kepada Pimpinan Fakultas untuk mendapat 

rekomendasi/persetujuan melalui bagian umum kepegawaian Fakultas, 

ditandatangani dan di cap/stempel oleh Dekan/Pimpinan Fakultas. 

4. Agendaris memberi nomor surat, memberi amplop, menulis alamat, mencatat 

dibuku ekspedisi dan mengirim surat tersebut kepada mahasiswa atau alamat yang 

dituju. 

5. Arsip surat disimpan : 

a. 1 lembar di file Surat Keluar Agendaris . 

b. 1 lembar pada Jurusan/Prodi. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERMOHONAN BERHENTI KULIAH SEMENTARA 

 
A. Pengertian 

Proses administarsi yang harus dilalui oleh mahasiswa yang akan istirahat kuliah 

sementara, karena keadaan terpaksi paling lama 4 semester aktif. 

 
B. Tujuan 

Sebagai acuan prosedur untuk istirahat kuliah sementara secara resmi dan tidak dihitung 

sebagai masa studi.  

C. Prosedur 

1. Mahasiswa melapor kepada bagian Kemahasiswaan bahwa ia akan istirahat dan 

Subag Kemahasiswaan menanyakan alasannya 

2. Memfotokopi formulir BSS sebanyak 2 rangkap, kemudian diisi dan diparaf oleh 

Kasubag Kemahasiswaan dan Ketua Jurusan, KTU dan Pembantu Dekan I 

3. Formulir diserahkan kepada petugas untuk ditandatangani oleh Dekan 

4. Formulir dikembalikan ke bagian kemahasiswaan untuk distempel dan satu (1) 

lembar ditinggal sebagai arsip 

5. Arsip difotokopi untuk mahasiswa dan arsip yang asli diberikan ke Rektorat (BAAK) 

untuk dibuatkan SK nya 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGURUSAN PERMOHONAN AKTIF KEMBALI 

 
A. Pengertian 

Proses administarsi yang harus dilalui oleh mahasiswa untuk aktif kembali setelah 

istirahat kuliah. 

 
B. Tujuan 

Untuk aktif secara resmi sebagai mahasiswa.  

C. Prosedur 

1. Mengambil formulir permohonan aktif kuliah di bagian kemahasiswaan dengan 

memperlihatkan formulir permohonan berhenti sementara dan SK istirahat dari 

Rektor 

2. Formulir difotokopi sebanyak 2 rangkap, kemudian diisi dan diparaf oleh Kasubag 

Kemahasiswaan, Ketua Jurusan, KTU dan Pembantu Dekan I 

3. Formulir diserahkan pada petugas resepsonis untuk ditandatangani oleh Dekan 

4. Formulir dikembalikan ke Bagian Kemahasiswaan untuk di stempel dan satu (1) 

lembar tinggal sebagai arsip 

5. Arsip difotokopi untuk mahasiswa dan arsip yang asli diberikan ke Rektorat (BAAK) 

untuk dibuatkan SKnya. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR 

 
A. Pengertian 

Surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar terdaftar sebagai mahasiswa di 

Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilm Pengetahuan Alam 

 

B. Tujuan 

1. Untuk mendapatkan beasiswa dari dalam atau luar Universitas Negeri Manado 

2. Untuk mendapatkan Kartu Kesehatan. 

 
C. Prosedur 

1. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa 

2. Staf administrasi kemahasiswaan memberikan nomor dan membuatkan surat yang 

ditandatangani oleh Kasubag kemahasiswaan. 

3. Mahasiswa dapat mengambil surat yang telah di cap dengan tanda terima dari 

mahasiswa tersebut. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

SURAT KETERANGAN PEMBUATAN KARTU TANDA MAHASISWA (KTM) YANG 

HILANG 

 

 

A. Pengertian 

Surat yang menyatakan bahwa Kartu Tanda Mahasiswa hilang. 

 
B. Tujuan 

Untuk pembuatan kartu tanda mahasiswa baru, KHS dan lain-lain. 

 

C. Kebijakan 

Mahasiswa yang betul-betul tidak dapat meminta surat keterangan hilang dari kepolisian 

dengan alasan yang tepat dan dapat diterima maka bagian kemahasiswaan dapat 

membuatkannya. 

 
D. Prosedur 

1. Membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh Kasubag Kemahasiswaan 

dengan mencantumkan Nomor Buku Pokok mahasiswa dan melampirkan Surat 

Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat 

2. Setelah di cap, diberikan kepada mahasiswa. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

SURAT KETERANGAN PEMBUTATAN KARTU TANDA 

CALON PENERIMA BEASISWA 

 

 
A. Pengertian 

Bantuan berbentuk uang yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria 

tertentu dengan maksud untuk mempelancar proses  

B. Tujuan 

A. Membantu mahasiswa yang kurang mampu dan mempunyai prestasi belajar sehingga 

memperlancar proses belajarnya 

B. Membantu usaha pemerintah dalam pemerataan pendidikan 

C. Prosedur 

1. Bagian Kemahasiswaan menempelkan pengumuman calon penerima beasiswa pada 

papan pengumuman di dekanat dan Program Studi. 

2. Mahasiswa mendaftarkan diri ke Bagian Kemahasiswaan sesuai dengan persyaratan 

yang telah ditentukan 

3. Tim yang terdiri atas PD III, Kajur/Kaprodi, KTU dan Kasubag Kemahasiswaan 

melaksanakan seleksi bahan administrasi. Apabila ada data yang tidak lengkap, 

mahasiswa diminta melengkapi dan menyerahkan ke Bagian Kemahasiswaan 

4. Hasil seleksi diteruskan keKantor pusat Universitas Negeri Manado 

5. Tim Universitas Negeri Manado melakukan seleksi dan apabila data tidak lengkap, 

bahan dikembalikan lagi ke fakultas 

6. Pembuatan SK oleh Rektor 

7. SK dikirim ke fakultas untuk diberitahukan dan ditempel di setiap Program Studi 

8. Fakultas menyiapkan surat pengantar untuk pengambilan dana. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

SURAT KETERANGAN PEMBUTATAN KARTU TANDA 

SURAT PENGANTAR BEASISWA 

 

 
A. Pengertian 

Surat yang menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan betul mendapatkan 

beasiswa. 

 
B. Tujuan 

Untuk menunjukkan kepada Bagian Kesejahteraan Mahasiswaan Universitas Negeri 

Manado bahwa yang bersangkutan adalah penerima   beasiswa   dari   Fakultas 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Pendidikan Fisika Universitas 

negeri Manado 

 

C. Prosedur 

1. Mahasiswa melaporkan diri kepada Staf Administrasi Kemahasiswaan bahwa 

namanya terdaftar sebagai penerima beasiswa dengan memperlihatkan Kartu Tanda 

Mahasiswa 

2. Staf Administrasi mencocokkan Kartu Tanda Mahasiswa tersebut dengan daftar 

penerima beasiswa 

3. Staf Administrasi Kemahasiswaaan memberikan nomor dan membuatkan surat dan 

ditandatangani oleh Kasubag Kemahasiswaan. 

4. Setelah di cap, mahasiswa sudah dapat mengambil dananya di bagian Kesejahteraan 

Mahasiswa Rektorat. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

SURAT PERMOHONAN MELAKUKAN SURVEY, PENGAMBILAN DATA DAN 

OBSERVASI 

 
 

A. Pengertian 

Surat yang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diijinkan jurusan/prodi, fakultas 

untuk melakukan survey, pengambilan data dan observasi di instansi pemerintah dan 

atau diperusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. 

B. Tujuan 

Surat Permohonan diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan ijin pelaksanaan 

survey, pengambilan data di instansi pemerintah dan atau di sekolah - sekolah dari 

Program Studi dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

 
C. Prosedur 

1. Mahasiswa menyerahkan kepada staf administrasi/pegawai Jurusan/Prodi : 

a. Permohonan untuk melakukan survey, pengambilan data dan observasi 

disekolah-sekolah, instansi pemerintah dan atau diperusahaan-perusahaan dari 

mahasiswa yang bersangkutan. 

b. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa . 

c. Fotokopi Bukti telah membayar SPP. 

2. Staf bagian kemahasiswaan/pegawai Jurusan/Prodi membuatkan surat yang 

ditandatangani oleh Pimpinan Jurusan/Prodi dan di beri nomor agenda.. 

3. Surat tersebut disampaikan kepada Pimpinan Fakultas untuk mendapat 

rekomendasi/persetujuan melalui bagian umum kepegawaian Fakultas, 

ditandatangani dan di cap/stempel oleh Dekan/Pimpinan Fakultas. 

4. Agendaris memberi nomor surat, memberi amplop, menulis alamat, mencatat 

dibuku ekspedisi dan mengirim surat tersebut kepada mahasiswa atau alamat yang 

dituju. 

5. Arsip surat disimpan : 
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a. 1 lembar di file Surat Keluar Agendaris . 

b. 1 lembar pada Jurusan/Prodi. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

SURAT PERMOHONAN MENDAPATKAN KEMBALI NOMOR PASSWORD YANG       HILANG 

 
 

A. Pengertian 

Surat yang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa di 

jurusan/prodi Pendidikan Fisika dan telah kehilangan/lupa no passwordnya. Password 

tersebut digunakan mahasiswa dalam melakukan transaksi akademik (KRS, KHS, IPK 

dan lainnya) mahasiswa pada pelayanan SIA UNIMA. 

 
B. Tujuan 

Surat Permohonan diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan passwordnya 

kembali. 

 
C. Prosedur 

1. Mahasiswa menyerahkan kepada staf administrasi/pegawai Jurusan/Prodi: 

a. Surat kehilangan password mahasiswa yang ditandatanganinya. 

b. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa . 

c. Fotokopi Bukti telah membayar SPP semester yang berjalan.. 

2. Staf bagian kemahasiswaan/pegawai Prodi membuatkan surat yang ditandatangani 

oleh Pimpinan Jurusan/Prodi dan di beri nomor agenda.. 

3. Surat tersebut disampaikan kepada Pmpinan PUSKOM untuk ditindaklanjuti. 

4. Arsip surat disimpan 1 lembar di file Surat Keluar Agendaris . 


