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STIEPARI Semarang 

 

 

DAFTAR SINGKATAN DAN KEPANJANGAN  

 

 

Singkatan Kepanjangan 

ADM Administrasi 

APK Alat Perlengkapan Kantor 

ATK Alat Tulis Kantor 

BAAK Bagian Administrasi Akademik dan Administrasi Umum  

BAJAMTU Badan Penjaminan Mutu 

BAUK Bagian Administrasi Umum dan Keuangan 

BAKD Buku Agenda Kedinasan 

BA- PEPSBED Berita Acara Pengiriman PEPSBED 

BA-KSP Berita Acara Kehilangan/Kerusakan Sarana dan Prasarana 

BA-MPPK Berita Acara Mutasi Peralatan dan Perlengkapan Kerja 

BA-PDPK Berita Acara Pemilihan Dosen Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan  

BA-PKD1 Berita Acara Peminjaman Kendaraan Dinas 

BA-PKD2 Berita Acara Pengembalian Kendaraan Dinas 

BA-PPL Berita Acara Pengembalian Peminjaman Laboratoium 

BA-PITP Berita Acara Pengambilan Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, dan Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah 

BA-PPFL Berita Acara Pengembalian Peminjaman Fasilitas Lembaga 

BAUS Berita Acara Ujian Semester. 

BPAP Buku Bimbingan Akademik/Perwalian . 

BPITP Buku Rekapitulasi Pengambilan Transkrip Nilai Akademik, dan Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah 

BKP Buku Keanggotaan Perpustakaan 

BBM Bahan Bakar Minyak 

BLITP Buku Legalisir Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah. 

BPM Badan Penjaminan Mutu 

BEM Badan Eksekutif Mahasiswa 

BRCP Buku Rekapitulasi Cuti Pegawai  

BSK Buku Sirkulasi Kepustakaan  

BKK Buku Kunjungan Kepustakaan  

D3 Diploma 3 

DBKP Data base Keanggotaan Perpustakaan 

EDP Entry Data Pokok 

EPSBED Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri 

FC Foto Copy 

FFP Format Formulir Pengumuman  

FPJS Formulir Pengajuan Judul Skripsi 
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Singkatan Kepanjangan 

FMPPK Formulir Mutasi Peralatan dan Perlengkapan Kerja 

FPAP Formulir Permintaan ATK dan APK 

FPDK Formulir Pencairan Dana Kegiatan 

FPIT Formulir Pengambilan Ijazah dan Transkrip 

FPJS Formulir Pengajuan Judul Skripsi 

FPC Formulir Permohonan Cuti 

FPPL Formulir Permohonan Peminjaman Laboratorium 

FPFL Formulir Peminjaman Fasilitas Lembaga 

FPKP Formulir Pendaftaran Keanggotaan Perpustakaan 

SPPD Surat Perintah Perjalanan Dinas 

FPP Formulir Penilaian Proposal. 

FPKD Formulir Pemohonan Peminjaman Kendaraan Dinas 

FPSKD Formulir Permohonan Surat Kedinasan  

FPSPPD Formulir Permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas 

FPUS Formulir Pengajuan Ujian Skripsi  

FP-KP2M Formulir Pengajuan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

IK Inventarisasi Kepustakaan  

JaFa  Jabatan Fungsional Akademik 

KA Ketua  

KABAG Kepala Bagian  

KAP Kartu Anggota Perpustakaan 

KKAP Kartu Keanggotaan Kepustakaan  

KKK Kartu Kontrol Kepustakaan 

KTM Kartu Tanda Mahasiswa 

KUM Kredit Untuk Mutasi 

LDVE Lembar Disposisi, Validasi EPSBED  

LDBA-KSP Lembar Disposisi Berita Acara Kerusakan Kehilangan Sarana & Prasarana 

LEP Lembar Evaluasi Pelayanan. 

LITP Legalisasi Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, dan Surat Keterangan Pendampingan Ijazah 

LPA Lembar Pelacakan Alumni. 

LMEIRT Lembar Monitoring & Evaluasi Internal Rumah Tangga. 

LNUS Lembar Nilai Ujian Semester. 

LKSP Laporan Kehilangan dan Kerusakan Sarana serta Prasarana (Sapras) 

MIKP Monev Internal Kinerja Perpustakan 

MPPK Mutasi Peralatan dan Perlengkapan Kerja 

MIKK Monev Internal Kerjasama Kelembagaan 

MIKSL Monev Internal Kinerja Sarpras Lingkungan 

NPL Nota Pembayaran Legalisasi 

P2M Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

P3M Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
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Singkatan Kepanjangan 

PAK Pengajuan Anggaran Keuangan 

PALB Pedoman Praktikum dan Aturan Laboratorium Bebas 

PA/DW Pembimbing Akademik/Dosen Wali 

PDK Pencairan Dana Kegiatan 

PUKM Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa 

PCP Pengajuan Cuti Pegawai 

PFL Peminjaman Fasilitas Lembaga 

PITP Pengambilan Ijazah, Transkrip Nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

PJFA Pengajuan Jabatan Fungsional Akademik. 

PK-DPK Surat Pernyataan Dosen Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan. 

PKPADW Pernyataan Kesanggupan Pembimbing Akademik/Dosen Wali. 

PKUS Presensi Kehadiran Ujian Semester. 

PPSU Pedoman Pembuatan Soal Ujian 

PTKD Pedoman Tata Krama Dosen 

PUK Pembayaran Uang Kuliah 

PJS Pengajuan Judul Skripsi 

PRODI Ketua Program Studi 

PPS Program Pasca Sarjana 

PPBU Pemilihan Pengurus BEM & UKM 

PSKD Pengajuan Surat Kedinasan 

PUS Pengajuan Ujian Skripsi 

PL Peminjaman Laboratorium 

REV Revisi 

RGA  Revenue Generating Activity 

SPJFA Surat Permohonan Pengajuan JaFa  

SKD Surat Kedinasan 

SPK Surat Perjanjian Kerja. 

SPP Surat Pengajuan Pelantikan. 

ST Surat Tugas 

STPADW Surat Tugas Pembimbing Akademik/Dosen Wali  

STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan 

ST-P2M Surat Tugas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

SKPI Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

SPPD Surat Perintah Perjalanan Dinas 

SPAT Sistematika Pengajuan Anggaran Tahunan  

SPUDP Surat Pemberitahuan Ujian Kepada Dosen Pengampu. 

SO Soal Ujian 

S1 Strata 1 

S2 Strata 2 
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Singkatan Kepanjangan 

TTPDK Tanda Terima Pencairan Dana Kegiatan 

TPAK Tim Penilai Angka Kredit 

UPT  Unit Pelaksana Teknis  

WK I Wakil Ketua I 

WK II Wakil Ketua II 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN VISI DAN MISI 
 

A. PENGERTIAN 

2. Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dilakukan melalui beberapa 

tahapan dan melibatkan Pemangku Kepentingan (stakeholder), diantaranya Dosen, 

Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, Yayasan, Wirausaha, Industri, Asosiasi, 

UMKM, maupun Pakar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visi Institusi maupun Program Studi merupakan acuan jangka panjang dalam 

tataran praktis. Visi ITB Semarang ini dijadikan dasar untuk menyusun sasaran dan 

strategi pengembangan Institusi maupun Program Studi di masa mendatang. Oleh 

karena pentingnya visi dan misi, seluruh sivitas akademika dan seluruh pemangku 

kepentingan wajib mengetahui, memahami, menghayati, dan berkomitmen terhadap 

visi yang telah disepakati demi tercapainya visi tersebut. 
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a. Membentuk Tim Task Force penyusunan visi, misi, sasaran, dan strategi 

pencapaian institusi maupun  program studi.  

b. Menjaring aspirasi Pemangku Kepentingan melalui acara Focus Group 

Discussion satu hari guna menjaring aspirasi. 

c. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian institusi 

maupun program studi.  

d. Rumusan visi, misi dan sasaran dan strategi ditetapkan dengan dokumen 

resmi melalui Surat Keputusan Rektor ITB Semarang sebagai dasar hukum. 

e. Sosialisasi visi, misi, sasaran, dan strategi pencapaian institusi  maupun 

program studi kepada sivitas akademika dan stakeholder menggunakan 

leaflet, banner, buku pedoman pendidikan dan media lain yang mendukung.  

f. Penanggungjawab sosialisasi Visi, Misi, Sasaran dan Strategi Institusi adalah 

Wakil Rektor I, sedangkan Prodi adalah Kaprodi. 

g. Perubahan dan/atau penyempurnaan Visi, Misi, Sasaran dan Strategi Institusi 

maupun Program Studi dilakukan tiap lima (5) tahun sekali dengan menunjuk 

pengurus Lembaga Penjaminan Mutu Internal sebagai lembaga yang 

mengkoordinasi pelaksanaan perubahan tersebut. 

 

Dalam proses penyusunan Visi, Misi, Sasaran dan Strategi Institusi maupun 

Program Studi, Stakeholder diberikan gambaran atau materi berkaitan dengan 

Visi, Misi, Sasaran dan Strategi oleh tamu Pakar, supaya peserta memiliki 

persepsi yang sama terlebih dahulu.  Materi yang disampaikan berkaitan dengan 

visi dan misi antara lain:  

a. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik 

yang ingin dicapai oleh suatu lembaga  dimasa mendatang. Pernyataan visi  

harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin 

terjadi sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel. Untuk itu 

ada beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan 

visi, yakni: 

1) Berorientasi pada masa depan 

2) Tidak dibuat berdasar kondisi atau trend saat ini 

3) Mengekspresikan kreativitas 

4) Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi 

masyarakat  

5) Memperhatikan sejarah, kultur, dan nilai organisasi meskipun ada 

perubahan. 

6) Mempunyai standard yang tinggi, ideal serta harapan bagi sivitas 

akademika  

7) Memberikan klarifikasi bagi manfaat lembaga serta tujuan-tujuannya.  

8) Memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi pada lembaga  
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan 
kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Analisis SWOT. 

2. Laporan Kegiatan. 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Menggambarkan keunikan lembaga dalam kompetisi serta citranya  

10) Bersifat ambisius serta menantang segenap anggota lembaga  

b. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga 

dalam usahanya mewujudkann Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata 

untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara 

pencapaian Visi. 

Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju 

serta memberikan keterangan bagaimana cara lembaga bekerja. Untuk 

memberikan tekanan pada faktor komprehensif dari pernyataan misi maka 

pernyataan tersebut hendaknya mampu memberikan gambaran yang menjawab 

pertanyaan pertanyaan sebagai berikut: 

a. Apa yang akan diperbuat  lembaga 

b. Produk apa yang akan ditawarkan lembaga 

c. Gambaran unik dari lembaga 

d. Gambaran konsumen atau market utama dari lembaga 

e. Mengapa mereka merupakan konsumen utama 

f. Pihak lain yang berkepentingan dengan lembaga 

g. Apa core values atau nilai dasar lembaga 

h. Apa yang membedakan lembaga 5 tahun yang lalu dan sekarang 

i. Apa yang membedakan lembaga sekarang dan 5 tahun mendatang 

j. Apa produk atau  jasa yang akan ditawarkan lembaga di masa depan 

k. Apa yang harus disiapkan lembaga untuk menyiapkan produk baru tersebut. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM 
 

A. PENGERTIAN 

2. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) 

B. PROSEDUR 

 

Penyusunan dan perubahan kurikulum  ITB Semarang didasari oleh: 

1. Peraturan Pemerintah dalam hal ini Kemenristek Dikti yang mensyaratkan mata 

kuliah tertentu dalam sebuah program studi. 

3. Kebutuhan pasar atau pengguna lulusan 

4. Perubahan visi, misi dan renstra ITB Semarang. 

Syarat penyusunan dan perubahan kurikulum adalah: 

1. Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah maupun Statuta ITB Semarang 

2. Adanya kajian mendalam dari team kurikulum 

3. Adanya masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders). 
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Penyusunan Kurikulum: 

a. Ketua Program Studi  mengkoordinasi kegiatan penyusunan kurikulum. 

b. Penyusunan kurikulum untuk program studi baru mengacu pada peraturan 

terkait pembukaan Prodi baru dan referensi Prodi Perguruan Tinggi lain yang 

sama. Rencana penyusunan kurikulum menjadi bagian dari kegiatan 

pembentukan Program Studi baru. 

c. Kurikulum disusun oleh team penyusun sekurang-kurangnya tiga bulan 

sebelum tahun ajaran baru dimulai 

d. Tim Penyusun Kurikulum terdiri dari: 

1) Ketua sebagai pengarah 

2) Wakil Ketua I sebagai penanggungjawab 

3) Ketua Program Studi sebagai Ketua 

4) Sekretaris Program Studi  

5) Dosen  sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan 

6) Tenaga Kependidikan sebagai pendukung administrasi  

e. Kegiatan penyusunan dilakukan melalui rapat pertemuan, koordinasi dengan 

email,  studi banding ataupun seminar sesuai dengan rencana kegiatan 

penyusunan kurikulum yang telah disusun dan disetujui. 

f. Luaran dari penyusunan  kurikulum terdiri atas : 

1) Kompetensi Program Studi  

2) Daftar mata kuliah Program Studi, wajib maupun pilihan 

3) Daftar distribusi mata kuliah tiap semester. 

4) Daftar Mata Kuliah Prasyarat. 

g. Ketua Prodi mengkoordinasi laporan akhir  proses penyusunan kurikulum 

sesuai dengan rencana termasuk laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan 

penyusunan kurikulum. 

h. Setelah disetujui, kurikulum disahkan oleh Ketua. 

 

Perubahan Kurikulum 

a. Ketua Program Studi  mengkoordinasi kegiatan perubahan kurikulum. 

b. Perubahan kurikulum  dilakukan setelah ada kajian tentang perkembangan 

Ipteks, perubahan renstra,  maupun tuntutan pasar atau pengguna lulusan. 

c. Perubahan kurikulum disusun oleh team penyusun sekurang-kurangnya tiga 

bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai 

d. Tim Penyusun Perubahan Kurikulum terdiri dari: 

1) Rektor sebagai pengarah 

2) Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab 

3) Ketua Program Studi sebagai Ketua 

4) Sekretaris Program Studi  

5) Dosen  sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan 

6) Tenaga Kependidikan sebagai pendukung administrasi  

e. Kegiatan penyusunan  perubahan kurikulum dilakukan melalui rapat 

pertemuan, koordinasi melalui email,  studi banding ataupun seminar sesuai 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan 
kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Pressensi Kehadiran 

2. Notulen. 

3. Berita Acara. 

4. Laporan Pelaksanaan. 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
 

No SOP 

dengan rencana kegiatan perubahan kurikulum. 

f. Luaran dari penyusunan perubahan  kurikulum terdiri atas : 

1) Daftar mata kuliah Program Studi, wajib maupun pilihan. 

2) Daftar distribusi mata kuliah tiap semester. 

3) Daftar Mata Kuliah Prasyarat. 

Ditambah dengan daftar definitif dosen pengampu : 

a. Perubahan kurikulum juga dibarengi dengan penyusunan kerangka SAP mata 

kuliah baru hasil perubahan. 

b. Ketua Prodi mengkoordinasi laporan akhir  proses penyusunan perubahan 

kurikulum sesuai dengan rencana termasuk laporan keuangan berkaitan 

dengan kegiatan penyusunan kurikulum. 

c. Setelah disetujui, perubahan kurikulum disahkan oleh Ketua. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEDOMAN TATA KRAMA DOSEN 
 

A. PENGERTIAN 

Tenaga pendidikan di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga penunjang 

akademik. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat 

oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi 

yang bersangkutan. Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu. 

Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada 

perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga 

tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen tamu adalah seseorang yang 

diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada perguruan tinggi selama jangka waktu 

tertentu. Sedang jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri dari atas Asisten 

Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. 

Pedoman Tata Krama Dosen ini merupakan pedoman lebih lanjut yang diturunkan 

dari kebijaksanaan pelaksanaan proses pembelajaran ITB Semarang, yang perlu diketahui 

dan dipahami oleh sivitas akademika terutama dosen. Petunjuk ini lebih diarahkan bagi 

dosen dan staf akademik. Oleh karena itu untuk menjamin kelancaran dan memanfaatkan 

kesempatan, setiap dosen dan staf akdemik yang akan melaksanakan tugasnya hendaknya 

menyesuaikan dengan petunjuk ini. Di dalam petunjuk ini dikemukakan tentang kegiatan 

perkuliahan, administrasi perkuliahan, ujian dan penilaian, evaluasi keberhasilan, daftar 

nilai dan ijazah. 

Syarat untuk menjadi dosen di ITB Semarang adalah : 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. 

4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi. 

5. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. 

Tugas seorang dosen meliputi: 

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jejang 

jabatan akademiknya. 

2. Dosen yang mempunyai jabatan Asisten Ahli mendapat beban tugas asistensi serta 

kegiatan lain yang meliputi response, mengawas pratikum, memandu diskusi 

memeriksa laporan serta mengawas ujian. Sedangkan bagi dosen yang mempunyai 

jabatan diatas asisten mendapat beban tugas mandiri. 

3. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam 

kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan 

sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya 

4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan 

pengajaran, tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang 

jejang jabatan akdemiknya. 
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B. TUJUAN 

Dengan adanya buku Pedoman Tata Krama Dosen diharapkan akan membantu para Dosen 

dalam melaksanakan tugas pembelajarannya, sehingga tujuan dari ITB Semarang untuk  

mencapai visi melalui misinya  dapat terealisir sesuai dengan yang diharapkan. 

 

C. PROSEDUR 

 
No Uraian Keterangan 

1 Etika Dosen 
dalam 
Berpakaian 

a. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu 
pakaian tersebut dikenakan. 

b. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra professional dan modern adalah 
celana panjang dan kemeja dengan sepatu formal. Pakaian formal bagi dosen wanita 
yang mencerminkan citra wanita professional dan modern adalah rok dan blouse 
(ditambah bleser jika memungkinkan) dengan sepatu formal. 

c. Pakaian dosen harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapaiannya selama dosen yang 
bersangkutan menjalankan tugas. Dosen harus senantiasa menjaga personal hygiene 
untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana 
kerja di kantor. 

2 Etika Dosen 
dalam 
Memenuhi 
Komitmen 
Waktu 

a. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu. 
b. Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri tatap 

muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan kalender akdemik 
terakhir setiap semester, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan ITB 
Semarang. 

c. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu. 
d. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam 

memberikan pelanyanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan 
skripsi. 

e. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan pelajaran 
antara 2-4 jam per minggu. 

f. Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan di muka pembatalan komitmen waktu 
tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik 
dalam memberikan lanyanan di luar acara tatap muka dikelas maupun dalam 
pembimbingan skripsi. 

3 Etika Dosen 
dalam 
Pelaksanaan 
Tugas 
Pengajaran, 
Penelitian dan 
Pengabdian  
Masyarakat 

a. Sapaan yang digunakan (dalam perannya sebagai dosen) kepada mahasiswa baik di 
dalam kelas maupun di luar kelas adalah saudara. 

b. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen ITB Semarang 
memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama, ras 
mahasiswa. 

c. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penguasan kepada mahasiswa 
serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah sebelum kuliah semester tertentu di 
mulai. Perencanaan tersebut dituangkan dalam silabus rinci yang dibagikan kepada 
mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu. 

d. Mentaati cara pengajaran di ITB Semarang yang ditetapkan dalam satu semester yaitu 
untuk tatap muka atau tutorial antara 12-24 kali, diskusi yang dijadwalkan oleh dosen 
pembimbing antara 2-4 kali, penguasaan dosen antara 5-6 kali, penyajian lisan oleh 
mahasiswa sebanyak 1-3 kali, pemanfaatan komputer antara 1-6 kali dan kuliah lapangan 
atau praktikum sebanyak 8-12 kali. 

e. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor. 
Dosen ITB Semarang perokok dapat merokok hanya di tempat telah disediakan, diatur 
dan ditentukan oleh ITB Semarang. 

f. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia 
menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain. 

g. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan 
senatiasa berubah dan berkembang. 

h. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di 
kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa 
dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji. 

i. Senantiasa melakukan updating materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam 
pemberian kuliah di kelas, untuk menyesuaikan tutunan dunia bisnis yang senantiasa 
berubah dan berkembang. 

j. Berintegritas tinggi dalam mengevakuasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penguasaan 
lisan dalam memenuhi komitmen seperti yang disusun dalam silabus. 

k. Cara Evaluasi yang ditetapkan oleh ITB Semarang dalam satu semester adalah ujian tulis 
antara 1-4 kali, ujian lisan antara 1-3 kali, penulisan makalah 1-3 kali, penyajian makalah 
antara 1-3 kali, laporan laboratorium atau kerja lapangan antara 10-15 kali dan kuis 
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No Uraian Keterangan 

antara 3-6 kali. 
l. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitian ujian 

sebelum pelaksanaan ujian berlangsung  
m. Wajib menyerahkan nilai ujian dan memasukkan nilai ujian ke bagian administrasi 

akademik 
n. Rata-rata beban kerja dalam jumlah jam per semester bagi Dosen adalah sekurang-

kurangnya 12 sks atau setara dengan 36-40 jam per minggu. 
o. Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figure yang memiliki kepedulian tinggi 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan. 
p. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat sebagai perwujudan tanggungjawab- nya untuk membawa generasi muda 
memasuki peradapan yang lebih maju di masa yang akan datang. 

4 Kode Etik 
Dosen 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta kewibawaan dan nama baik ITB 
Semarang. 

c. Mengutamakan kepentingan ITB Semarang dan masyarakat dari pada kepentingan 
pribadi atau golongan. 

d. Berfikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi jujur, 
bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain 
perbuatan plagiat. 

e. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akdemik serta menjalankan tugas 
profesi dengan sebaik-baiknya. 

f. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang 
lain. 

g. Memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalah gunakan 
jabatan. 

h. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga 
secara lagsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya. 

i. Mempehatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan 
kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian 
teman sejawatnya. 

j. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan 
tercela dari teman sejawat. 

k. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, 
mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, tenologi dan seni sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

l. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar 
yang mandiri dan bertanggung jawab. 

m. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa. 
n. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan drinya. 
o. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengeta- huan, teknologi, dan seni 

sesuai dengan bidangnya. 
p. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di ITB Semarang. 

5 Penghargaan a. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetian terhadap 
ITB Semarang. Kepada warga unsur organisasi yang telah menunjuk kesetiaan, prestasi 
atau telah berjasa terhadap ITB Semarang dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan. 

b. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi kesetiaan, atau jasa yang 
disumbangkan. 

c. Penghargaan yang dimaksud dalam butir (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, 
uang, benda, atau kenaikan golongan/pangkat istimewa. 

6 Sanksi a. Setiap dosen ITB Semarang yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan 
yang berlaku dikenai sanksi. 

b. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa : 
1) Teguran lisan. 
2) Teguran tertulis. 
3) Peringatan keras. 
4) Penundaan kenaikan gaji berkala. 
5) Penundaan kenaikan pangkat. 
6) Penurunan pangkat. 
7) Pembebasan tugas. 

c. Pemberhentian. 

 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

D. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 
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1. Surat Perjanjian Kerja (SPK). 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 



 Standart  Operational Procedure 
ITB Semarang 

 

Kode Dokumen : SOP-RSP Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 0010441/SOP- PM /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 03.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

REKRUTMEN DAN SELEKSI PEGAWAI 

 

A. PENGERTIAN 

1. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan 

sejumlah orang dari dalam maupun dari luar organisasi sebagai calon tenaga kerja 

dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan 

sumber daya manusia. 

2. Orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) 

yang tepat dan benar; pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau 

kecenderungan. 

3. Penempatan kerja adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksana 

pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan keahliannya. 

 

B. PROSEDUR 

 

No SOP 

1. 

 

 

2 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

RENCANA KEBUTUHAN PENAMBAHAN TENAGA DOSEN TETAP 

Berdasarkan analisis kebutuhan dosen, Ketua Program Studi mengajukan 

permohonan  penambahan  dosen  kepada  Wakil Rektor I. 

Wakil Rektor  I melakukan evaluasi sesuai kebutuhan dan rasio mahasiswa dan 

jumlah mata kuliah. Hasil evaluasi dirapatkan dengan  Wakil Rektor  II dan Rektor 

ITB Semarang. Hasil rapat memutuskan, perlu ada penambahan dosen.  Wakil 

Rektor  II mengkoordinasi proses perekrutan.   

Jika diperlukan, Wakil Rektor  II bisa memasang iklan di media sesuai dengan 

kebutuhan dan budget yang tersedia.  Jika tidak, cukup dengan informasi melalui 

website dan memanfaatkan jaringan di Perguruan Tinggi lain.  

 

SELEKSI PENERIMAAN DOSEN TETAP YAYASAN 

Aplikasi lamaran dosen  didata dalam database lamaran dosen dan dikirim kepada 

Ketua Program Studi.   

Seleksi calon dosen meliputi seleksi administrasi, kompetensi, potensi akademik, 

dan kemampuan komunikasi lewat wawancara. 

Ketua Program Studi menyeleksi berkas lamaran yang masuk secara administratif. 

Pelamar yang dipanggil untuk mengikuti tes selanjutnya adalah pelamar yang telah 

memenuhi kualifikasi dosen untuk mata kuliah yang terkait. Waktu pelaksanaan 

tes ditentukan oleh Ketua Program Studi dan diinformasikan kepada  Wakil Rektor  
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan 
kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Iklan. 

2. Berkas Lamaran  

3. Formulir Seleksi Administrastif 

4. Formulir Seleksi Tertulis. 

5. Panduan Wawancara. 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

 

13 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

II.  

Wakil Rektor II mengkoordinasi pengiriman surat panggilan test atau 

menghubungi via telepon kepada calon dosen   

Pelaksanaan test terhadap calon dosen dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk 

oleh Rektor. 

Setiap anggota Tim Seleksi memberikan penilaian terhadap calon dosen dan 

memberikan rekomendasi  masuk kriteria atau tidak berdasarkan score yang 

ditentukan. 

Hasil test  calon  dosen dilaporkan  pada  Wakil Rektor  I oleh Ketua Program 

Studi. 

Wakil Rektor  I dan  Wakil Rektor  II akan melakukan pengecekan apakah dosen 

yang lolos seleksi sudah memiliki status dosen tetap di perguruan tinggi lain atau 

belum.  Jika dinyatakan bebas, maka dosen diterima diajukan ke pihak Yayasan. 

Tim Yayasan akan menentukan diterima atau tidaknya dosen berdasar penilaian 

berkaitan  dengan peraturan yayasan, peraturan ketenagakerjaan dan remunerasi. 

Setelah pihak Yayasan memastikan dosen diterima, dosen baru akan diberikan 

kelas dan mata kuliah oleh Kaprodi atas persetujuan  Wakil Rektor  I dalam masa 

percobaan selama satu semester. 

Setelah masa percobaan satu semester, jika dinilai memenuhi  kriteria, maka dosen 

akan diangkat menjadi dosen tetap dan  mendapatkan NIK dari Yayasan. 

Surat penugasan mengajar tiap semester, dan tugas-tugas lain berkaitan dengan tri 

dharma akan dikeluarkan oleh Rektor. 

 

ORIENTASI & PENEMPATAN 

Selama masa orientasi, dosen yang bersangkutan banyak berkonsultasi dengan 

Kaprodi, Sekprodi serta dosen sejawat guna memperkuat pemahaman dan 

kelancaran terkait tugas-tugas tridharma supaya orientasi dapat berjalan sesuai 

harapan. 

Kaprodi,  Wakil Rektor  I,  Wakil Rektor  II, dan Rektor dapat menerima masukan 

dari para dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa berkaitan dengan 

penilaian masa orientasi. 

Setelah Dosen menyelesaikan masa orientasi, yang bersangkutan ditempatkan di 

posisi sesuai  rencana prodi dengan Surat Keputusan dari Rektor ITB Semarang. 
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6. Formulir Hasil Seleksi. 

7. Berita Acara Hasil Seleksi 

8. Perjanjian Kerja Kontrak 

9. Kontrak Kerja 

10. SK Dosen Tetap. 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PDSN Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 05/SOP- PDSN /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBERHENTIAN DOSEN 
 

A. PENGERTIAN 

Pemberhentian tenagakerja (Dosen) yang selanjutnya disebut pemutusan hubungan kerja 

adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha.  

 

B. PROSEDUR 

 

 
Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen Tetap akan diberhentikan apabila: 

a. Tidak aktif berturut-turut selama dua tahun dengan alasan yang tidak dapat diterima; 

b. Menjadi anggota organisasi (aktif) yang dinyatakan terlarang oleh Pemerintah Republik 

Indonesia; 

c. Jika dikemudian hari diketahui bahwa ijazah yang digunakan untuk melamar sebagai 

dosen adalah palsu/tidak sesuai dengan mestinya. 

No Uraian Tugas 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

Berdasarkan evaluasi internal dan keputusan musyawarah pimpinan ITB Semarang 

bersama dengan Yayasan Pendidikan Tri Mulya Utama Pembina ITB Semarang.  

Pemberhentian dengan alasan poin “a” dan “c”, sebelum dilakukan pemberhentian 

dosen, Wakil Rektor II bersama dengan Rektor sudah memberikan teguran lisan 

maupu surat peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga. 

Apabila sampai dengan surat peringatan ketiga, dosen masih tetap melakukana 

kesalahan  atau tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka Kaprodi sebagai atasan 

langsung akan mengajukan surat pemberhentian yang diajukan ke Wakil Rektor II 

dan Rektor ITB Semarang. 

Pemberhentian dengan alasan poin “b” dan “c” tidak perlu didahului dengan 

peringatan lisan maupun  surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.     

Selanjutnya, Pimpinan Yayasan dan Pimpinan ITB Semarang mengadakan 

musyawarah menindaklanjuti surat permintaan pemberhentian tersebut. 

Surat Keputusan Pemberhentian dosen dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan 

Tri Mulia Utama Pembina ITB Semarang dengan tembusan ke Rektor, Wakil Rektor 

II, Kaprodi serta Ka. BAAK dan Ka. BAUK. 
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C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. Laporan Evaluasi Kinerja. 

2. Surat Pemberitahuan Satu, Dua, Tiga. 

3. SK Pemberhentian. 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PDN Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 06/SOP- PDN /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGEMBANGAN DOSEN 

 

A. PENGERTIAN 

Kegiatan pengembangan Dosen ITB Semarang adalah suatu upaya lembaga untuk 

meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan 

kebutuhan profesi/jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. 

 

B. PROSEDUR 

 

No SOP 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN FUNGSIONAL 

Seorang Dosen akan difasilitasi secara administratif dalam pengurusan kenaikan 

pangkat/golongan dan Jabatan Fungsional apabila: 

a. Guna memperoleh jabatan fungsional pertama kali, dosen harus sudah 

menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan tinggi sekurang-kurangnya dua 

tahun. 

b. Guna kenaikan jabatan fungsional ke jenjang lebih tinggi, dosen harus sudah 

menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi minimal 2 tahun dapat 

dilayani secara administratif dalam kenaikan pangkat. 

c. Dosen tidak sedang terkena sanksi penundaan kenaikan pangkat dan jabatan 

yang diterbitkan oleh Rektor ITB Semarang dan/atau Kopertis Wilayahh 6 

Jawa Tengah. 

d. Penilaian  tahunan Dosen dalam setiap kriteria  minimal B (baik) atau Sasaran 

Kinerja Pegawai (SKP). 

e. Dosen tidak sedang mengikuti tugas belajar yang dibiayai pemerintah. 

 

Prosedur yang akan dijalankan sebagai berikut : 

a. Dosen mengisi berkas kumulatif penilaian Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

terdiri dari formulir Pengajaran, formulir Penelitian, formulir Pengabdian 

Kepada Masyarakat, dan formulir Loyalitas terhadap Lembaga. 

b. Setelah mengisi berkas kumulatif penilaian Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

Dosen mendiskusikannya dengan tim penilai angka kredit Program Studi 

dengan menyertakan bukti-bukti kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

dicantumkan dalam setiap form penilaian. 

c. Setelah mendapatkan persetujuan dari penilai angka kredit Prodi, dosen 

mengajukan permohonan kenaikan pangkat dan jabatan kepada pihak Prodi, 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan 
kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Curiculum Vitae 

2. Form Pengajaran 

3. Form Penelitian 

4. Form Pengabdian Masyarakat 

5. Form Loyalitas Terhadap Lembaga 

6. Form Pengajuan Pengembangan Dosen 

7. Form Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

untuk mendapatkan persetujuan rapat Senat Sekolah Tinggi. 

d. Setelah mendapatkan persetujuan rapat Senat maka Rektor ITB Semarang 

membuatkan surat pengantar kenaikan jabatan Dosen tersebut ke Kopertis. 

 

PELAYANAN SERTIFIKASI DOSEN 

Seorang Dosen dapat dilayani secara administratif dalam pengurusan Sertifikasi 

Dosen apabila: 

a. Dosen sudah berpendidikan sekurang-kurangnya S2. 

b. Sudah aktif sebagai dosen tetap sekurang-kurangnya 2 tahun. 

c. Dosen menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli. 

d. Dosen sudah menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya 

4 (empat) semester. 

e. Dosen tidak sedang tugas belajar yang dibiayai Negara. 

 

Prosedur Pelayanan Sertifikasi Dosen sebagai berikut : 

a. Dosen menyerahkan berkas persyaralan sertifikasi yang sudah dilegalisir 

kepada pihak Prodi. 

b. Pihak Prodi melakukan  penilaian kinerja Dosen. Jika pendaftarnya bersamaan, 

maka Prodi berhak melakukan perankingan berdasar nilai dan lamanya 

mengabdi sebagai dosen. 

c. Wakil Rektor  

d. II akan berkoordinasi dengan Panitia Serdos dan Kopertis dan mengirim nama 

sesuai dengan rangking berdasarkan kuota sertifikasi. 

e. Panitia Serdos mengumumkan nama-nama dosen yang berhak untuk diajukan 

dalam sertifikasi dosen. 

f. Lembaga  memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana persyaratan sertifikasi  

g. Lembaga berkoordinasi dengan Kopertis guna memperlancar proses juga 

sertifikasi dosen. 
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  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PUK Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 07/SOP- PUK /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELATIHAN DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN                                                      

ATAS UNDANGAN KOPERTIS, DAN LAIN-LAIN 

 

A. PENGERTIAN 

Kegiatan merupakan pemenuhan kegiatan pelatihan para Dosen atau tenaga kependidikan 

yang diselenggarakan dari pemerintah (LLDIKTI, Aptisi, dengan di lingkungan 

Kemenristek Dikti, dan lain-lain). 

 

B. PROSEDUR 

 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Surat Undangan. 

2. Surat Tugas. 

3. Laporan Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No SOP 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

 7 

 

 

8 

Dosen membuka portal/website LLDIKTI Wilayah VI, dan lain-lain, melihat 

penawaran pelatihan yang relevan. 

Jika ada penawaran pelatihan, dan pesertanya terbuka diikuti Perguruan Tinggi 

Swasta, termasuk ITB Semarang, maka dosen yang bidangnya relevan dengan tema 

pelatihan melakukan download dan print out surat tawaran pelatihan.   

Surat print penawaran pelatihan diajukan ke BAAK. 

BAAK akan mengajukan kepada Wakil Rektor II dilanjutkan berkoordinasikan 

dengan Rektor untuk mendapatkan persetujuan. 

Persetujuan atas pengajuan keikutsertaan pelatihan didasarkan pada: Kebutuhan 

pelatihan bagi institusi/prodi, kewajiban dari Kopertis, nilai kum Dosen yang 

bersangkutan dan anggaran biaya transport serta akomodasi. 

Jika pelatihan dirasa belum diperlukan, maka pengajuan keikutsertaan pelatihan 

yang ditawarkan via portal Kopertis, dan lain-lain ditunda/direkomendasikan ikut 

pelatihan periode berikutnya. 

Jika disetujui oleh Rektor dan Wakil Rektor II, maka BAAK akan membuatkan 

surat penugasan dan mendaftarkan nama dosen ke web yang telah disediakan 

Kopertis, dan lain-lain secara online.  Selanjutnya menunggu pengumuman Kopertis 

tentang daftar peserta. 

Dosen yang mendapatkan penugasan pelatihan berangkat dengan membawa surat 

tugas dan pengajuan uang transport ke Wakil Rektor II. 
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  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-SLD Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 08/SOP- SLD /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 07 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 07 Nopember 2021   

Jumlah Halaman : 01.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

STUDI LANJUT DOSEN 
 

A. PENGERTIAN 

 

Studi lanjut adalah Studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang Strata Dua 

(S2) atau Strata Tiga (S3) bagi Dosen S2 (Magister) dengan mengutamakan peningkatan 

penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kualifikasi 

akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki oleh seorang dosen 

sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal yang diikutinya.  

 

B. PROSEDUR 

 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Surat Permohonan Studi Lanjut. 

2. Surat Izin Studi Lanjut. 

3. Kartu Tanda Mahasiswa. 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

No SOP 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

6 

7 

8 

Dosen yang dapat mengajukan ijin studi lanjut adalah  tenaga kependidikan yang 

sudah berstatus Dosen Tetap Yayasan. 

Bidang studi pilihan harus sesuai dengan kebutuhan Program studi.  

Dosen meminta izin kepada Kaprodi untuk studi lanjut dengan menyatakan Program 

Studi yang akan dituju.  

Kaprodi mengidentifikasi kurikulum, standardisasi dukungan dosen terhadap 

pembelajaran dan kompetensi dosen yang bersangkutan serta mempertimbangkan 

bidang studi pilihan dosen dengan kebutuhan program studi.  

Setelah mendapat persetujuan Kaprodi, dosen mengajukan permohonan studi lanjut 

kepada Rektor. 

Dosen melaksanakan studi lanjut. 

Dosen yang telah selesai melaksanakan studi lanjut melaporkan kelulusan ke dengan 

Rektor menyerahkan bukti dokumen ijazah dan transkrip nilai. 
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Kode Dokumen : SOP-BKD Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 09/SOP- BKD /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 07 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 07 Nopmeber 2021   

Jumlah Halaman : 03   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

BEBAN KERJA DOSEN 
 

A. PENGERTIAN 

 

Tugas utama dosen ITB Semarang 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 akademiknya dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

1. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 

(sembilan) sks yang dilaksanakan di ITB Semarang. 

2. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh ITB Semarang 

atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Tugas penunjang tridarma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks-nya sesuai 

dengan peraturan. 

4. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling 

sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.  

5. Dosen yang mendapat penugasan sebagai Pimpinan ITB Semarang melaksanakan 

Tri Dharma Pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks. 

6. Rektor ITB Semarang, Wakil Rektor dan Kaprodi berkewajiban memberikan 

kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. 
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B. PROSEDUR 

 

No SOP 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincian penugasan bidang pendidikan dan pengajaran dapat berupa: 

a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan 

kegiatan pendidikan di laboratorium,;  

b. Membimbing seminar Mahasiswa;  

c. Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan Praktik Pengenala Lapangan (PPL);  

d. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing, 

pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir; 

e. Penguji pada ujian akhir; 

f. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;  

g. Mengembangkan program perkuliahan;  

h. Mengembangkan bahan pengajaran;  

i. Menyampaikan orasi ilmiah;  

j. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akcdemik dan kemahasiswaan.  

k. Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya;  

l. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen.  

Rincian penugasan bidang pengembangan karya ilmiah dapat berupa: 

a. Menghasilkan karya penelitian; 

b.  Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; 

c.  Mengedit/menyunting karya ilmiah; 

d.  Membuat rancangan dan karya teknologi;  

e. Membuat rancangan karya seni.  

Rincian penugasan bidang pengabdian masyarakat dapat berupa: 

a. Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat harus 

dibebaskan dari jabatan struktural;  

b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat;  

c. Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;  

d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang 

pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;  

e. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.  

Rincian tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dapat berupa: 

a. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;  

b. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;  

c. Menjadi anggota organisasi profesi;  

d. Mewakili perguruan tinggi lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar 

lembaga;  

e. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;  

f. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;  

g. Mendapat tanda jasa/penghargaan; 

h.  Menulis buku pelajaran SMTA kebawah;  

i. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial  
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan 
kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Formulir Evaluasi. 

2. Hasil Perhitungan Beban Kerja Dosen. 

3. Lapoan Hasil Beban Kerja 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

5 

6 

 

7 

 

 

 

8 

9 

 

Evaluasi Periodik Beban Kerja Dosen. 

Evaluasi dilaksanakan secara periodik tiap 6 bulan (semesteran) guna menjaga 

akuntabilitas kepada pemangku kepentingan lembaga. Dalam waktu khusus 

Rektor ITB Semarang dapat melakukan evaluasi beban kerja dosen setiap saat 

diperlukan. Namun demikian laporan kepada Direktur Jenderal di Lingkungan 

Kementerian Riset Teknologi dan Dikti harus dilakukan secara periodik sesuai 

ketentuan yang berlaku.  

Laporan Hasil Evaluasi Beban Kerja Dosen. 

Hasil evaluasi beban kerja dosen oleh Rektor ITB Semarang dilaporkan dan 

diserahkan kepada Kementerian Riset Teknologi dann Dikti  melalui LLDIKTI.  
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Kode Dokumen : SOP-RDTK Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 10/SOP- RDTK /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 01.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

REMUNERASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
 

A. PENGERTIAN 
 

Remunerasi merupakan pemberian gaji/honorarium/tunjangan/insentif yang diukur 

berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.   

Penetapan remunerasi mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan 

dan kinerja operasional. 

Prinsip dasar remunerasi berbasis kinerja adalah keadilan, sehingga gaji antara pegawai 

satu dengan  yang lainnya akan berbeda berdasarkan bobot kerja masing-masing pegawai.. 
 

B. PROSEDUR 
 

 
Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Laporan Remunerasi. 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

SOP 

Remunerasi dibagi menjadi empat, tiga diberikan oleh lembaga/yayasan, dan satu oleh 

pemerintah jika dosen sudah memiliki sertikat pendidik, yang terdiri dari : 

1. Gaji dan tunjangan bulanan. Remunerasi yang diberikan atas dasar penghargaan  

terhadap pekerjaan dan posisinya. Besarnya bersifat tetap dan dibayarakan secara 

periodik oleh bendahara yayasan. 

2. Insentif pengajaran, bimbingan skripsi, penerimaan mahasiswa baru dan wisuda. 

Remunerasi yang diberikan atas dasar pencapain kinerja. Besarnya bersifat tidak tetap 

sesuai dengan seberapa besar pencapaian kerja dan tanggungjawab yang dibebankan. 

Diberikan saat berakhirnya semester (pasca yudisium) dan selesainya kegiatan utama 

kampus yakni wisuda, penerimaan mahasiswa baru dan berakhirnya batas waktu ujian 

skripsi mahasiswa. 

3. Tunjangan lain-lain. Remunerasi atas dasar kondisi individu, berupa asuransi 

kesehatan, pesangon, iuran dana pensiun, THR dan lain-lain.   

4. Tunjangan sertifikasi pendidik. Remunerasi ini diberikan pemerintah bagi dosen yang 

sudah memiliki sertifikat pendidik.  
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Kode Dokumen : SOP-PMS Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 11/SOP- PMS /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman :  02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBUATAN MODUL & SAP 
 

A. PENGERTIAN 

Modul merupakan salah satu bahan ajar dalam bentuk cetak yang digunakan oleh siswa sebagai alat 

untuk belajar secara mandiri dan digunakan seorang pengajar untuk memberikan materi kepada 

mahasiswa secara runtut. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) merupakan proyeksi kegiatan atau 

aktivitas yang akan dilakukan oleh dosen dalam perkuliahan. 

 

B. PROSEDUR 

 

 
Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 

 

 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Daftar Mata Kuliah. 

2. Format Silabus dan SAP. 

 

 

 

 

 

No SOP 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Pembuatan modul dan SAP diselesaikan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum perkuliahan 

dimulai disetiap awal semester. 

Modul kuliah, silabus dan SAP dibuat oleh team yang diangkat oleh Kaprodi. Namun 

demikian, dosen pengampu matakuliah memiliki porsi besar dalam menentukan materi-

materi yang tertuang dalam SAP. 

Ketua Program Studi menunjuk tim dosen pembuat modul dan SAP mata kuliah baru dan 

atau merevisi SAP yang telah ada. 

Sekertaris Prodi memberikan format standar SAP yang telah ditentukan. 

Tim pembuat SAP bersama dengan calon dosen pengampu membuat atau merevisi SAP. 

Setelah draft SAP jadi, soft copy diberikan kepada Sekretaris Prodi dan Kaprodi. 

Setelah dilakukan review, maka SAP tersebut dicetak oleh bagian BAAK. 

Dokumen SAP didistribusikan kepada Wakil Rektor I, Kaprodi dan Ka. LPMI. 

Rangkuman SAP diperbanyak diberikan pada mahasiswa saat dimulai perkuliahan. 
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  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PBA Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 12/SOP- PBA /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENULISAN BUKU AJAR 

 

A. PENGERTIAN 

Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar 

bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar 

luaskan. 

 

B. PROSEDUR 

 

 
Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Surat Tugas Mengajar. 

2. Surat Tugas Penulisan Buku Ajar 

3. Buku Ajar. 

 

 

 

 

 

 

No SOP 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

Penulis mengajukan usulan penulisan buku ajar kepada Rektor ITB Semarang 

ditembuskan ke Wakil Rektor I dan Kaprodi. 

Ketua menerima usulan dan menentukan team review untuk menelaah buku ajar. 

Team melaksanakan mereviw dan menentukan kelayakan buku ajar untuk dicetak. 

Jika setelah di review team menyatakan layak Rektor menerima dan mengirimkan naskah 

buku kepada petugas berwenang atau biro jasa percetakan untuk pengurusan ISBN. 

Petugas mengirimkan Nomor ISBN kepada Rektor ITB Semarang setelah menerima.  

Rektor  menyetujui usulan dan mengajukan pembiayaan penerbitan kepada Wakil Rektor 

II dan Bagian Keuangan guna pembiayaan buku yang disetujui.  

Penulis menandatangani kontrak dan mengirimkan naskah ke penerbit. 

Penulis menyusun laporan hasil pencetakan buku ajar. 

Buku yang tidak disetujui untuk dibiayai, dicetak dengan biaya mandiri. 

Distribusi buku ajar ke mahasiswa, perpustakaan dan agen. 
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  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-P3M  Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 13/SOP- P3M /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 05.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

A. PENGERTIAN 

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen secara melembaga menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data dan 

keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak 

benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pengabdian kepada masyarakat adalah pengamalan IPTEKs yang dilakukan oleh 

perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat 

yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan 

manusia pembangunan. 

 

B. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pihak terkait  : a).  Dosen 

  b).  Ka. P3M 

  c).  Rektor 

  d).  Kaprodi 

  e).  Kabag. BAUK 

  f).  UPT Perpustakaan. 

Ruang lingkup pekerjaan : 

- Standar operasional prosedur pengajuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

ke Ka. P3M ITB Semarang. 

 

C. TUJUAN 

1. Dosen/tim P3M menjadi mengetahui/memahami prosedur pengajuan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Merupakan pedoman bagi para dosen dan petugas dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya. 

3. Kebutuhan akan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diketahui dengan 

jelas. 

4. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat teradministrasi dengan baik. 
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5. Supaya terjadi koordinasi dan kerja sama yang harmonis antara dosen dengan unit kerja 

terkait. 

6. Masing-masing bagian terkait, saling melakukan kontrol. 

 

 

D. SASARAN 

1. Pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi para dosen. 

2. Terciptanya koordinasi yang harmonis antara dosen dengan unit kerja terkait. 

3. Semua dosen dan bidang terkait menggunakan prosedur pengajuan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat  sebagai pedoman. 

 

E. PROSEDUR 

1. Dosen/tim P3M mengajukan Surat Permohonan Penelitian/Pengabdian Masyarakat (SP-

P3M), dan proposal kepada Ka. P3M (setelah diketahui oleh Ka. Progdi). 

2. Ka. P3M menyeleksi proposal, jika : 

a. Tidak lolos seleksi, dikembalikan kepada Dosen/tim P3M  

b. Lolos, Ka. P3M memberikan persetujuan. 

3. Ka. P3M selanjutnya mengajukan Surat Tugas P3M  (ST-P3M) kepada Rektor.  

4. Rektor menerbitkan ST-LPPM dengan tembusan masing-masing kepada : 

a. Dosen/tim P3M 

b. Ka. Progdi 

c. Ka. P3M 

d. Kabag. BAUK. 

5. Setelah selesai menjalankan tugas melaporkan hasil LPPM kepada Rektor dengan 

melampirkan 2 (dua) eksemplar bukti P3M yang masing-masing untuk : 

a. Arsip LP3M  

b. UPT. Perpustakaan. 

6. Proses selesai. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan 

kemudian. 

 

F. FLOW CHART 

 

Pada halaman berikutnya. 
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(1) 

Pemohon 

(2) 

Kaprodi  

(3) 

Ka. LP3M  

(4) 

Wakil Rektor 

(5) 

Ka. BAUK 

(6) 

UPT. Perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

Mengajukan SP-

P3M & Proposal 

P3M. 

Proposal 
1 

Mengetahui 

(menandatangani). 

3 

Menyeleksi 

Proposal. 

Persetujuan 

Tidak 

Menandatangani 

Proposal. 

Kegiatan tidak 

dapat 

dilaksanakan. 

Ya 

Mengajukan 

ST-P3M. 

 
4 

Menandatangani 

ST-P3M 

 
3  

2 
ST-P3M 

1 

1 

2 

5 

T

T 

Melaksanakan 

kegiatan dan 

membuat 

laporan. 

 
3  

2 Laporan 
1 

BA. Kegiatan 
1 

3 

6 

N

T 

Menerima  

ST-P3M. 

ST-P3M 
1 

T

T 

Menerima  

Laporan 

(manuskrip) P3M 

Mencatat 

ke Dalam 

Buku 

Agenda 

Kegiatan. 

Mencatat ke 

Buku 

Inventarisasi.  

Manuskrip 
1 

T

T 

Keterangan : 

P3M = Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

ST-P2M = Surat Tugas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

BA = Berita Acara 

BAUK = Bagian Administrasi Umum dan Keuangan 

UPT = Unit Pelaksana Teknis 

KA = Kepala. 
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G. INDIKATOR KEBERHASILAN 

1. Pengajuan P3M sesuai dengan SOP. 

2. Tidak terjadi over lap pekerjaan. 

3. Kebutuhan P3M bagi dosen dan lembaga dapat diketahui perkembangannya. 

 

H. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. Formulir Pengajuan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (FP-KP3M). 

2. Proposal P3M. 

3. Surat Tugas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (ST-P3M) (rangkap 4). 

4. Manuskrip hasil P3M (rangkap 2). 

 

I. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Formulir Pengajuan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(SP-KP3M) 

 

 

FORMULIR PENGAJUAN KEGIATAN 

PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT 

Kode :  FP-KP3M 

No. : 

Rangkap : 01 Lembar 

         

Sehubungan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami : 

   

No Nama Pelaksana Jabatan di Kegiatan 

   

   

   

   

   
 

        

Mengajukan permohonan kegiatan :  Penelitian  Pengabdian Kepada Masyarakat 

Dengan identitas kegiatan sebagai berikut :   

- Pelaksana :    Perorangan  Tim :            Orang.  

- Tempat  :      

- Judul   :      

         

- Lama Pelaksanaan :       Hari/minggu/bulan.   

- Tanggal/Bulan  :                                 sampai dengan :            

- Periode  :   Ganjil Tahun :  Genap Tahun : 

         

         

Semarang, 

Pemohon, 

 

 

……………………………. 

 

   Disetujui Oleh, 

Ketua LPPM, 

 

 

………………………….. 

   Tanggal  : 
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Lampiran 2  : Proposal LPPM (disiapkan oleh Dosen atau Tim LPPM). 

Lampiran 3  : Surat Tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (ST-LPPM) (rangkap 4) (disiapkan oleh Ka. BAUK). 

Lampiran 4  : Manuskrip hasil LPPM (rangkap 2) (disiapkan oleh Dosen atau 

Tim LPPM). 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _____________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _____________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _____________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PJFA Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 14/SOP-PJFA/2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 04.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAJUAN JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK (JaFa) 

 

A. PENGERTIAN 

 

Jabatan Fungsional Akademik (JaFa) adalah jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap tenaga 

pengajar /dosen di perguruan tinggi. Prosedur pengajuan JaFa adalah serangkaian tahapan 

kegiatan pengusulan kenaikan JaFa bagi tenaga pengajar/dosen di ITB Semarang. 

 

B. TUJUAN 

 

1. Supaya pemohon mengetahui prosedur pengajuan JaFa. 

2. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja. 

3. Agar mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi tiap-tiap posisi.  

4. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 

5. Terjalin komuni dikasan koordinasi masing-masing bagian. 

6. Melindungi lembaga dan petugas/pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi 

lainnya. 

7. Menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

C. RUANG LINGKUP 

1. Ruang lingkup pihak terkait : a.    Pemohon 

b. Ka. BAUK 

c. Rektor 

d. Tim Penilai Angka Kredit 

e. Senat Perguruan Tinggi. 

2. Ruang lingkup pekerjaan :  

Standar operasional prosedur pengajuan JaFa tenaga pengajar/dosen kepada Ka. BAUK 

STIEPARI Semarang. 

 

D. PROSEDUR  

 

1. Pemohon mengumpulkan angka Kredit Untuk Mutasi (KUM) dari pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi dan loyalitas terhadap lembaga, yang terdiri dari : 

a. KUM A (Pendidikan dan Pengajaran) 

b. KUM B (Penelitian) 

c. KUM C (Pengabdian Kepada Masyarakat)  
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d. KUM D (Loyalitas terhadap lembaga). 

2. Apabila KUM memenuhi persyaratan, kemudian mengajukan Surat Permohonan Pengajuan 

JaFa (SPJFA) kepada Ka. BAUK untuk diproses.  

3. Selanjutnya Ka. BAUK mendisposisikan kepada Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) ITB 

Semarang untuk diproses.  

4. Setelah memenuhi ketentuan, TPAK melaporkan ke Ka. BAUK., yang selanjutnya 

dilaporkan kepada Rektor untuk diadakan rapat Senat Perguruan Tinggi. 

5. Senat menilai, apabila yang bersangkutan dipandang telah memenuhi persyaratan dan 

memiliki loyalitas terhadap lembaga, maka Senat menyetujui dan mengesahkan, dalam 

bentuk Kriterium. 

6. Rektor mengembalikan berkas usulan kenaikan JaFa kepada Ka. BAUK untuk 

ditindaklanjuti.  

7. Pemohon menggandakan berkas usulan kenaikan JaFa (rangkap 5), dengan perincian :  

a. 3 (tiga) bendel dikirim ke Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah 

b. 1 (satu) bendel untuk arsip Bagian Kepegawaian 

c. 1 (satu) bendel untuk yang bersangkutan. 

8. Berkas yang telah lengkap, dikirim oleh Ka. BAUK ke Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan 

kemudian. 

 

E. FLOW CHART 

 

PEMOHON 

 

 

 
 

KA. BAUK 

 

 

 

 

TIM 

PENILAI 

ANGKA 

KREDIT  

 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

 

 

 

SENAT 

 

 

 
 

 

 

 

Mengumpulkan 

angka KUM 

(A,B,C,D). 

Mengajukan Surat 

Permohonan Pengajuan 

JaFa   

Mendisposisikan 

kepada Tim Penilai 

Angka Kredit   

Melakukan pengecekan 

jumlah KUM dan 

kesesuaikan persyaratan . 

Mengadakan rapat 

senat  Perguruan 

Tinggi 

Melakukan penilaian 

kelayakan 

Menyetujui dan mengesahkan, 

dalam bentuk Kriterium. 

Mengembalikan berkas  

usulan kenaikan JaFa. 

Menindaklanjuti kepada  

pihak-pihak yang terkait. 

Menerima berkas usulan kenaikan  

JaFa yang sudah disyahkan. 
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F. INDIKATOR KEBERHASILAN 

 

1. Prosedur pengajuan JaFa sesuai dengan prosedur. 

2. Pemohon tidak merasa kesulitan dalam mengikuti SOP ini. 

3. Kinerja petugas/pegawai meningkat. 

4. Masing-masing pegawai mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsinya.  

5. Alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai menjadi jelas. 

6. Tidak terjadi malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Tidak terjadi kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

G. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Formulir Angka Kredit (download/dari Kopertis). 

2. Surat Permohonan Pengajuan JaFa (SPJFA) dan Lembar Disposisi 

 

H. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran dalam bentuk instrumen Permohonan Pengajuan JaFa (SPJFA) nampak sebagai berikut  
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Lampiran : Surat Permohonan Pengajuan JaFa (SPJFA) dan Lembar Disposisi 

 

 

FORMULIR SURAT PERMOHONAN  

PENGAJUAN JaFa DAN LEMBAR DISPOSISI 

Kode :  SPJFA 

No. : 

Rangkap : 01 Lembar 

         

Bersama ini, saya : 

 Nama Lengkap dan Title   :       

 Jenis Kelamin :  Laki-Laki   Perempuan  

         

 Program Studi :  S1 Manajemen                                S1 Akuntansi. 

 Usia :         Tahun  

 Pendidikan Terakhir :        

         

mengajukan  permohonan kenaikan Jabatan Fungsional Akademik (JaFa) sebagai berikut : 

         

 Jumlah KUM :                               

 JaFa Sebelumnya :     

 JaFa Yang Diajukan :   

     

Semarang,  …………………     

Pemohon, 

 

………………………. 

    Ka. BAUK, 

 

………………………. 

LEMBAR DISPOSISI 

Diterima Tanggal :           

No. FMPPK :           

Sifat :  Sangat Segera  Segera  Lainnya :   

            

Diteruskan Kepada :  Tim Penilai Akreditasi  Rektor   Senat  Lainnya :  

            

Tanggapan :  Disetujui  Tidak Disetujui.     

            

            
Semarang, ………………………         

Disetujui, 

 

…………………………….. 

         

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PM Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 15/SOP- PM /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENENTUAN/DASAR PENUGASAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER 

 

A. PENGERTIAN 

Matakuliah di ITB Semarang terangkum dalam kurikulum, yang penyebarannya dalam setiap 

semester. 
 

B. PROSEDUR 
 

 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 

No SOP 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Manual prosedur penentuan/dasar penugasan Dosen pengampu mata  kuliah sebagai berikut : 

a. Pihak-pihak yang terkait dalam penentuan Dosen pengampu mata kuliah adalah: 

1) Kaprodi 

2) Dosen 

3) Tim Plotting Dosen 

4) Staf Administrasi 

b. Pelaksanaan plotting Dosen pengampu mata kuliah dilakukan oleh tim yang dikoordinasi 

Ketua/Sekretaris Prodi. 

c. Tim harus memastikan kompetensi dan minat setiap Dosen yang akan mengajar. 

Kompetensi dan minat tersebut dituangkan dalam kajian minat dan kompetensi Dosen  

yang selalu direview tim.  

d. Tim mengusulkan dosen pengampu mata kuliah kepada Rektor dengan mempertimbangkan 

hal sebagai  berikut : 

1) Kompetensi dan minat Dosen  

2) Rekomendasi beberapa pihak 

3) Hasil evaluasi kinerja Dosen semesteran  

4) Kesediaan Mengajar dari Dosen yang  bersangkutan 

e. Plotting jadwal harus memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar 

Dosen pada Program Studi. 

 

 Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Perkuliahan  

a) Wakil Rektor I bersama Kaprodi membuat jadwal (matriks) perkuliahan dengan 

memperhatikan  mata kuliah  yang sama tidak tabrakan. 

b) Perkuliahan dilaksanakan dalam rentang waktu yang ditetapkan pada kalender Akademik 

ITB Semarang bisa merubah jadwal dengan memperhatikan ruang yang kosong dalam 

semester tersebut dengan kesepakatan bersama Mahasiswa. 

c) Dosen bisa merubah jadwal dengan tukaran hari dengan Dosen lain dan harus melaporkan 

ke Pengelola sehingga akan dibuatkan perubahan jadwal. 

d) Pemadatan jadwal kuliah hanya dapat dilakukan akhir semester atau dalam minggu tenang. 
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C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Presensi Rapat 

2. Notulen Rapat 

3. Sebaran Mata Kuliah. 

4. Kalender Akademik. 

5. Jadwal Perkuliahan 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 



 Standart  Operational Procedure 
ITB Semarang 

 

Kode Dokumen : SOP-PKDT Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 16/SOP- PKDT /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAKSANAAN KULIAH DOSEN TAMU 

 

A. PENGERTIAN 

Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu. 

 

B. PROSEDUR 

 

 
Catatan: Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

SOP 

Standar Prosedur Dosen Tamu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 

1. Menyiapkan Silabus, SAP dan Kontrak Perkuliahan sebelum proses pembelajaran dimulai. 

2. Menyiapkan media pembelajaran. 

3. Menyiapkan sumber pembelajaran dan menginformasikan referensi pembelajaran yang 

dimaksud (bahan ajar, jurnal ilmiah dan berbagai referensi lainnya) kepada mahasiswa. 

4. Memulai perkuliahan pada minggu pertama, dengan: (i) melakukan perkenalan diri; (ii) 

menyampaikan guideline materi perkuliahan sesuai SAP; (iii) menyampaikan Standar 

Kompetensi (SK) atau tujuan pembelajaran dari mata kuliah; (iv) memotivasi kemandirian 

belajar mahasiswa; (iii) membimbing mahasiswa untuk mengetahui berbagai prinsip budi-

pekerti, etika/moral sebagai insan akademik;  

5. Memfasilitasi pembentukan Group Discusion, Problem Based Learning, dan lain-lainl, sesuai 

strategi pembelajaran yang akan diterapkan, yang berlandaskan Student Centered Learning 

(SCL) 

6. Membimbing praktek lapangan (jika ada program tersebut). 

7. Mencari solusi bila muncul permasalahan dalam proses pembelajaran.  

8. Memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa dan mengembalikan seluruh tugas-tugas yang 

diberikan (termasuk quiz, tugas kelompok, UTS, dan UAS) dengan memberikan feedback. 

9.  Memberikan kuliah (tatap muka) sebanyak 14 kali dalam satu semester, tetapi belum termasuk 

untuk pelaksanaan UTS dan UAS. 

10. Dalam memberikan kuliah, agar sebelumnya menyebutkan materi pembelajaran yang harus 

diselesaikan hari itu (sesuai SAP). 

11. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan tanyajawab dan diskusi. 

12. Menyampaikan summary materi perkuliahan menjelang akhir jam kuliah. 

13. Melakukan penilaian terhadap soft skills mahasiswa, pada proses/pelaksanaan pembelajaran. 

14. Mengabsen mahasiswa, sebelum akhir proses pembelajaran. 

15. Menyampaikan closing statement. 

16. Menghubungi anggota team teaching, bila berhalangan hadir, atau memberikan tugas-tugas 

tertentu kepada mahasiswa, agar tetap ada aktivitas pembelajaran saat berhalangan. 
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C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Surat Permohonan Sebagai Dosen Tamu. 

2. Surat Tugas Mengajar. 

 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PA/DW Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 17/SOP- PA/DW /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBIMBING AKADEMIK/DOSEN WALI 
 

A. PENGERTIAN 

1. Pembimbing Akademik/Dosen Wali adalah dosen yang ditunjuk dan diserahi tugas membimbing 

sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi secepat 

dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa. 

2. Untuk menjadi Pembimbing Akademik diutamakan dosen tetap dengan latar belakang 

pendidikan yang sesuai dengan program studi mahasiswa yang diasuh/yang menjadi 

perwaliannya, dan telah berpengalaman di bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 
 

B. TUJUAN 
 

Dengan adanya buku Pedoman Penasehat Akademik/Dosen Wali ini diharapkan dapat membantu 

bagi para Dosen Wali dalam melaksanakan tugas perwaliannya, sehingga tujuan dari ITB Semarang 

untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan. 
 

C. RUANG LINGKUP 

1. Ruang lingkup pihak terkait : a)   Rektor 

b) Dosen 

c) Mahasiswa. 

2. Ruang lingkup pekerjaan : 

Standar operasional prosedur pemilihan Pembimbing Akademik/Dosen Wali. 
 

C. PROSEDUR 
 

Secara umum, tugas dan kewajiban Pembimbing Akademik/Dosen Wali sebagai berikut : 

a. Menguasai program pendidikan yang disajikan berikut seluk beluk tata organisasinya; 

b. Membantu mahasiswa menyusun program belajar secara lengkap dan program khusus yang 

dipilih; 

c. Membantu mahasiswa menyusun program selama satu semester sesuai dengan belajar 

mahasiswa dan perubahannya; 

d. Menampung masalah akademik yang dihadapi mahasiswa bimbingan dan turut berusaha 

mencarikan cara pemecahannya; 

e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas; 

f. Menghadiri rapat pembinaan yang diselenggarakan oleh ITB Semarang. 

Secara khusus, Pembimbing Akademik/Dosen Wali sebagai berikut : 
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a. Memantau kelancaran kegiatan proses pembelajaran seluruh mahasiswa perwaliannya serta 

menampung dan menyelesaikan/ melaporkan kepada pihak Pimpinan ITB Semarang melalui 

BAAK. 

b. Bertindak sebagai orang tua dan mengusahakan : 

1) Mengenal pribadi masing-masing mahasiswa  perwaliannya; 

2) Menjaga serta meningkatkan keharmonisan dan ketertiban dalam proses pembelajaran; 

c. Melakukan bimbingan/konsultasi kepada mahasiswa  asuhannya, baik dalam kegiatan akademik 

maupun kegiatan lainnya seperti diantaranya kegiatan belajar bersama; 

d. Melakukan pembinaan dalam hal-hal yang bersifat psikologis, agar setiap mahasiswa yang 

diasuhnya  memiliki motivasi, kreatifitas dan mental kompetitif untuk mecapai prestasi. 

e. Hal-hal yang perlu diketahui oleh pembimbing akademik dan disampaikan kepada mahasiswa 

adalah: 

1) Pembimbing Akademik/Dosen Wali dapat mengadakan pertemuan dan disampikan 

pengarahan pada waktu-waktu yang tidak dijadwalkan (di luar jam mengajar); 

2) Informasi mengenai pengisian KRS, batas akhir pengambilan KRS karena sanksi bagi 

mahasiswa yang terlambat mengambil KRS adalah cuti akademik; 

3) Informasi mengenai pembayaran uang kuliah yang dapat diangsur karena sesuatu hal. Hal 

ini dapat dilakukan dengan membuat Surat Perjanjian dengan Kasubag. Keuangan; 

4) Informasi mengenai batas akhir pembayaran uang kuliah; 

5) Informasi mengenai presensi kehadiran mahasiswa sekurang-kurangnya 75% dari kegiatan 

kuliah; 

6) Informasi mengenai Ujian Susulan sebagai pengganti ujian kepada mahasiswa yang tidak 

mengikuti Ujian Tengah/Akhir Semester.  

Hal ini dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria, maka mahasiswa 

disarankan untuk dapat menyimpan file-file yang telah meraka peroleh selama kuliah 

(blanko pembayaran uang kuliah, Kartu Mahasiswa, Surat keterangan  yang dikeluarkan 

oleh pihak ITB Semarang, dan lain-lain) 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

D. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 
 

1. Surat Tugas Pembimbing Akademik/Dosen Wali (STPADW). 

2. Pernyataan Kesanggupan Sebagai Pembimbing Akademik/Dosen Wali (PKPADW). 

3. Buku Bimbingan Akademik/Perwalian (BPAP). 
 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PDPKM Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 18/SOP- PDPKM /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMILIHAN DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN MAHASISWA 
 

A. PENGERTIAN 

Kegiatan mahasiswa adalah wadah aktivitas kemahasiswaan di luar kelas untuk mengembangkan 

minat, bakat dan keahlian tertentu. 

 

B. TUJUAN 

 

1. Supaya petugas mengetahui tata cara pemilihan dosen pembimbing kegiatan mahasiswa. 

2. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja. 

3. Agar mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi tiap-tiap posisi.  

4. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 

5. Terjalin komunikasi dan koordinasi masing-masing bagian. 

6. Melindungi lembaga dan petugas/pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

C. RUANG LINGKUP 

1. Ruang lingkup pihak terkait : a)   Rektor 

b) Wakil Rektor II 

c) Kaprodi/sejawat 

d) Dosen 

e) Mahasiswa. 

2. Ruang lingkup pekerjaan : 

Standar operasional prosedur pemilihan dosen pembimbing kegiatan mahasiswa. 

 

D. PROSEDUR 

1. Pemilihan dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan dilakukan oleh Ketua ITB Semarang 

berdasarkan latar belakang, kemampuan dosen serta hobi dosen bersangkutan. 

2. Tahapannya sebagai berikut: 

a. Ketua meminta masukan-masukan dari Wakil Rektor II,  Dosen sejawat maupun Kaprodi, 

bahkan juga dari mahasiswa. 

b. Usulan dan masukan dari berbagai pihak dijadikan bahan pertimbangan 

c. Rektor ITB Semarang selalu memanggil dosen yang bersangkutan dimintai pendapat / 

kesanggupan mengenai penugasan tersebut. 

d. Jika Dosen yang bersangkutan, sanggup akan segera dibuatkan SK. 

e. Jika Dosen yang bersangkutan tidak sanggup, Ketua mencari alternatif dosen lain. 
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f. Setelah mendapatkan SK, lalu diangkat dan diumumkan ke sivitas akademika ITB 

Semarang. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

B. INDIKATOR KEBERHASILAN 

 

1. Pemilihan dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan prosedur. 

2. Pemohon tidak merasa kesulitan dalam mengikuti SOP ini. 

3. Kinerja petugas/pegawai meningkat. 

4. Masing-masing pegawai mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsinya.  

5. Alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai menjadi jelas. 

6. Tidak terjadi malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Tidak terjadi kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Berita Acara Pemilihan Dosen Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan (BA-PDPK). 

2. Pernyataan Kesanggupan Dosen Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan (PK-DPK). 

 

D. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PMB Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 19/SOP- PMB /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 
 

A. PENGERTIAN 

Kegiatan mahasiswa adalah wadah aktivitas kemahasiswaan di luar kelas untuk mengembangkan 

minat, bakat dan keahlian tertentu. 

 

B. PROSEDUR 

 

No SOP 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

Persiapan Sosialisasi PMB 

a. Humas mengumpulkan data biaya-biaya PMB dari Perguruan Tinggi lain sebagai bahan 

pembanding. 

b. Berdasarkan informasi dari Humas, Ketua panitia PMB mengadakan rapat PMB dan 

memutuskan biaya PMB yang telah ditetapkan Yayasan Pendidikan Tri Mulia Utama dan 

mengirimkan ke Humas sebagai bahan informasi ke publik khususnya calon mahasiswa 

baru. 

c. Humas membuat iklan tentang PMB di media termasuk spanduk, MMT, dan leaflet, dan 

sebagainya. 

Pelaksanaan Sosialisasi PMB 

a. Humas bekerja sama dengan BAAK membentuk tim promosi dari  dan merancang jadwal 

kegiatan team.  Sosialisasi PMB  melalui : 

1) Iklan media masa 

2) Iklan poster/spanduk/baliho 

3) Ekspo pendidikan 

4) Website  

5) Presentasi langsung kepada siswa-siswa di sekolah 

6) Presentasi ke pondok pesantren, dan tempat lain yang relevan. 

b. Sebelum hari pelaksanaan promosi sekretariat Humas mengajukan anggaran keuangan 

untuk kebutuhan pelaksanaan  

c. Tim promosi melakukan kegiatan promosi dan pameran pendidikan di berbagai sekolah 

sesuai jadwal yang telah disepakati dengan sekolah atau menyesuaikan dengan jadwal-

jadwal ekspo yang sudah dirancang oleh sekolah. 

Pendaftaran : calon mahasiswa mendaftar langsung ke kampus ITB Semarang, selanjutnya 

mengisi formulir dan membayar ke BAUK. 

Panitia pendaftaran mempersiapkan tempat ujian yang telah ditentukan. 

Panitia pendaftaran menentukan pengawas ujian. 

Panitia pendaftaran mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh pengawas. 

Panitia pendaftaran mengambil lembar jawab dari pengawas sesuai jadwal yang ditentukan. 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Presensi Rapat. 

2. Notulen Rapat. 

3. Brosur-Brosur. 

4. Jadwal Promosi 

5. Formulir Pendaftaran. 

6. Dokumenn Pendaftar (Sesuai Persyaratan) 

7. Daftar Pendaftar 

8. Formulir Tes Tertulis 

9. Rekapitulasi Hasil Tes. 

10. BA Calon Mahasiswa. 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

8 

9 

10 

Pelaksanaan ujian dilaksanakan sesuai jadwal. 

Pengawas menyerahkan lembar jawaban kepada Panitia pendaftaran ITB Semarang. 

Panitia pendaftaran mengumumkan daftar yang diterima secara resmi dipapan pengumuman 

di lingkungan Kampus. 
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Kode Dokumen : SOP-MT Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 20/SOP- MT /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MAHASISWA TRANSFER 
 

A. PENGERTIAN 

 

Mahasiswa transfer dan pindahan ITB Semarang dikelompokkan menjadi empat, yaitu : 

1. Pindahan internal, antar  Prodi  

2. Pindahan internal dari kelas regular pagi ke regular sore atau sebaliknya 

3. Transfer dari Diploma  atau program S1 yang belum selesai dari perguruan tinggi lain ke 

program S1 ITB Semarang. 

4. Pindahan dari perguruan tinggi lain karena alasan tertentu. 

 

B. PROSEDUR 

 

SOP 

Pindahan internal antar Prodi 

1. Mahasiswa mengajukan surat pindah. Diajukan ke Wakil Rektor  I, diteruskan ke Prodi asal dan 

Prodi tujuan dengan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan.  

2. Jika memenuhi persyaratan, pengajuan akan di proses sesuai aturan yang berlaku.   

3. Mahasiswa pindah antar Prodi dimulai saat awal semester. 

 

Pindahan internal, Reguler Pagi ke Reguler Sore atau sebaliknya 

1. Mahasiswa mengajukan surat  pindah. Diajukan ke Wakil Rektor  I, diteruskan ke Prodi asal dan 

Prodi tujuan dengan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan. 

2. Jika memenuhi persyaratan, pengajuan akan di proses sesuai aturan yang berlaku. 

3. Mahasiswa pindah dari regular pagi ke regular sore atau sebaliknya dimulai saat awal semester 

 

Transfer dari program Diploma atau S1 belum selesai  

1. Mahasiswa mendaftar sebagai mahasiswa transfer melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan. 

2. Jika memenuhi persyaratan, pengajuan akan di proses sesuai aturan yang berlaku. 

3. Berdasarkan transkrip nilai yang sudah di legalisir, Wakil Rektor  I dan Kaprodi akan 

menentukan mata kuliah yang sudah diakui.  Penentuan mata kuliah ini bisa diperkuat dengan 

data PD Dikti atau data lain yang mendukung.   

4. Setelah disetujui, mahasiswa transfer mulai kuliah saat awal tahun ajaran. 

 

Pindah antar Perguruan Tinggi 

1. Syarat mahasiswa yang akan mengajukan pindah antar perguruan tinggi adalah akreditasi 

program studinya lebih tinggi atau sama  dengan ITB Semarang. 

2. Mahasiswa mengajukan surat pindah kepada Ketua dengan  melampirkan berkas-berkas yang 

dibutuhkan.  Permohonan harus dilampiri: 

a) Daftar nilai asli yang diperoleh dari Perguruan Tinggi asal, dengan mencamtumkan 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Surat Pernyaataan Pindah Dari Perguruan Tinggi Asal. 

2. Formulir Pendaftaran 

3. Transkrip Nilai Dari Perguruan Tinggi Asal. 

4. Ijazah. 

5. Bukti Konversi 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

perolehan sks dan IPKnya; 

b) Surat pindah dari perguruan tinggi asal; 

c) Persetujuan orang tua/wali/instansi; 

d) Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perguruan tinggi asal. 

3. Pengajuan minimal 1 bulan sebelum awal semester. 

4. Jika memenuhi persyaratan, pengajuan akan di proses sesuai aturan yang berlaku. 

5. Berdasarkan transkrip nilai yg sudah di legalisir, Wakil Rektor  I dan Kaprodi akan menentukan 

mata kuliah yang sdh diakui.  Penentuan mata kuliah ini bisa diperkuat dengan data PD Dikti 

atau data lain yang mendukung.   

6. Setelah proses  disetujui, mahasiswa transfer mulai kuliah saat awal semester 
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Kode Dokumen : SOP-PM Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 21/SOP- PM /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 03.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI 

 

A. PENGERTIAN 

 

Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik 

Akademik maupun non akademik, mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris, bersikap positif, serta berjiwa Pancasila yang ditetapkan oleh Rektor ITB Semarang. 

Fungsi utama dari pemilihan mahasiswa berprestasi di ITB Semarang adalah memberikan  

motivasi berprestrasi di kalangan mahasiswa dan menciptakan iklim akademik yang kondusif dan 

dapat diadopsi menjadi sebuah sistem dalam manajemen Perguruan Tinggi. 

Ruang Lingkup Pemilihan Mahasiswa Berprestasi  ITB Semarang adalah: 

1. Persyaratan  

2. Prosedur pemilihan tingkat Perguruan Tinggi  

3. Penilaian terhadap komponen penilaian (IPK, karya tulis ilmiah, kegiatan ekstrakurikuler, 

bahasa Inggris, dan kepribadian). 

4. Pembiayaan dan penghargaan. 

Persyaratan umum adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta sebagai kelengkapan 

pemilihan mahasiswa berprestasi, adalah:   

1. Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa program S1 

maksimal semester VIII, dan pada saat pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat nasional 

sebelum dinyatakan lulus, serta berusia tidak lebih dari 24 tahun. Hal ini dibuktikan dengan 

dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku. 

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) seluruh mata kuliah yang lulus rata-rata minimal 3,00. 

3. Surat pengantar dari pejabat yang berwenang (Rektor ITB) yang menyatakan bahwa mahasiswa 

yang diusulkan adalah pemenang pertama hasil seleksi. 

Persyaratan Khusus adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan 

mahasiswa berprestasi, yang akan dinilai oleh tim juri sesuai dengan prestasi yang dimiliki, adalah: 

1. Daftar rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) per semester  

2. Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

3. Ringkasan penelitian yang ditulis maksimal dua halaman dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris berisi latar belakang, tujuan, metode, analisis sintesis, kesimpulan dan saran. 

4. Formulir isian kegiatan ekstra kurikuler serta dokumen pendukungnya. Semua salinan bukti 

kegiatan penunjang harus dilampirkan. 

5. Hasil tes kepribadian yang akan dilaksanakan pada seleksi  tingkat  ITB Semarang. 

 

B. PROSEDUR 

 

SOP 

Prosedur pemilihan mahasiswa berprestasi pada tingkat Kopertis diatur sebagai berikut: 

1. Wakil Rektor II membentuk panitia seleksi di tingkat Sekolah Tinggi. 
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2. Wakil Rektor II menyampaikan informasi jadwal seleksi dan persyaratan seleksi mahasiswa 

berprestasi kepada mahasiswa. 

3. Panitia melaksanakan seleksi mahasiswa berprestasi tingkat ITB Semarang dan hasil seleksinya 

ditetapkan tim seleksi dan selanjutnya disahkan kepada Wakil Rektor II. 

4. Wakil Rektor II merekomendasikan mahasiswa terpilih untuk mengikuti seleksi tingkat 

LLDIKTI Wilayah 6 Jawa Tengah. 

Pemilihan mahasiswa berprestasi merujuk pada kinerja individu mahasiswa yang memenuhi  

kriteria pemilihan dengan menggunakan beberapa macam unsur prestasi akademik, yaitu :  indeks 

prestasi akademik, kaya tulis ilmiah, kegiatan ekstra kurikuler, kemampuan bahasa Inggris, dan 

kepribadian. Unsur-unsur yang dinilai pada pemilihan di tingkat perguruan tinggi adalah : 

1. IP kumulatif  

2. Karya tulis ilmiah 

3. Kegiatan ekstra kurikuler  

4. Ringkasan karya ilmiah (Bahasa Inggris) 

5. Kepribadian.  

Unsur-unsur yang dinilai pada pemilihan mahasiswa berprestasi sebagai berikut :  

1. Karya tulis ilmiah 40% makalah dan 60% presentasi  

2. Kegiatan ekstra-kurikuler  40% dokumen dan 60% wawancara  

3. Bahasa Inggris 40% ringkasan dan 60% presentasi dan diskusi  

4. Kepribadian berdasarkan penilaian psikotes. 

Penetapan pemenang dilakukan dengan menjumlahkan nilai dari empat kriteria tersebut. Nilai 

tertinggi akan dijadikan ukuran untuk menentukan mahasiswa berprestasi terbaik. Jika salah satu 

komponen penilaian memiliki nilai di bawah 60% dari nilai maksimum, maka mahasiswa yang 

bersangkutan tidak dapat didominasikan menjadi pemenang pertama sampai dengan ketiga. 

Uraian Komponen Penilaian: 

1. IPK adalah seluruh nilai matakuliah rata-rata yang lulus sesuai dengan aturan masing-masing 

Perguruan Tinggi. 

2. Karya tulis ilmiah yang dimaksud dalam pedoman ini merupakan tulisan ilmiah hasil dari kajian 

pustaka dari sumber terpercaya yang berisi solusi kreatif dari permasalahan yang dianalisis 

secara runtut dan tajam, serta diakhiri dengan kesimpulan yang relevan. Cakupan tulisan terdiri 

dari bidang ilmu/teknologi/seni.  

3. Ekstra kurikuler adalah kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau 

Universitas, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar. 

4. Penilaian bahasa Inggris dilakukan melalui dua tahap yaitu : (1). Penulisan  ringkasan (bukan 

abstrak) berbahasa inggris dari karya tulis ilmiah, (2). Presentasi dan diskusi dalam bahasa 

Inggris. Penulisan ringkasan bertujuan untuk menilai kecakapan mahasiswa dalam 

berkomunikasi lisan.  

5. Kepribadian mahasiswa berprestasi dapat diuji melalui uji yang disediakan oleh Sekolah Tinggi 

(wawancara dan tes tertulis). Kisi-kisinya adalah bahwa mahasiswa berprestasi ini tidak 

memperlihatkan ketidakpatutan dalam bersikap, cenderung berfikiran maju dan sikap yang baik 

sesuai dengan prestasi yang dicapai. Hasil evaluasi kepribadian tidak dikuantifikasikan, tetapi 

dijadikan syarat untuk menentukan keputusan sebagai mahasiswa berprestasi. 

Pada dasarnya pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi merupakan salah satu upaya 

pengembangan prestasi mahasiswa untuk menumbuhkembangkan bakat kegiatan akademik sebagai 

bagian dari upaya menegakkan tradisi akademik di lingkungan ITB Semarang. 

 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
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C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Formulir Penilaian. 

2. Hasil Tes Bahasa Inggris. 

3. Hasil Tes Kepribadian. 

4. Laporan Karya Tulis Ilmiah. 

5. Transkrip Nilai. 

6. Laporan Kegiatan Kurikuler. 

 

 

 

 PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PKA Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 23/SOP- PKA /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 01.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK 
 

A. PENGERTIAN 

Penyusunan kalender akademik tahunan berpedoman pada kalender akademik tahun berjalan, 

kalender nasional serta kegiatan program studi serta lembaga terkait di ITB Semarang. 
 

B. PROSEDUR 
 

 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Hasil Rapat Penyusunan Kaldik 

2. Kaldik yang Sudah Disyahkan. 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

No SOP 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

Dibawah koordinasi Wakil Rektor  I, manajemen ITB Semarang mengadakan rapat 

koordinasi  guna mendata daftar kegiatan yang akan disusun ke dalam kalender akademik. 

Wakil Rektor  I dan Kaprodi membuat target waktu pelaksanaan seluruh kegiatan akademik. 

Tim Manajemen menentukan lamanya perkuliahan, minggu tenang, pelaksanaan UTS 

maupun UAS, libur UAS, disesuaikan dengan perayaan hari besar nasional. 

Wakil Rektor  I menyusun draft kalendar akademik, lalu diajukan ke Rektor ITB. 

Jika draft sudah disetujui Rektor, maka kalender akademik ditetapkan, diumumkan dan 

didistribusikan kepada seluruh civitas akademika ITB Semarang. 
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Kode Dokumen : SOP-PR Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 24/SOP- PR /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERKULIAHAN REGULER 
 

A. PENGERTIAN 

Program S1 reguler merupakan salah satu program sarjana dimiliki oleh ITB Semarang. 

 

B. PROSEDUR 

 

SOP 

Standar Prosedur Operasional Dosen dalam pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1. Menyiapkan Silabus, SAP dan Kontrak Perkuliahan sebelum proses pembelajaran dimulai. 

2. Menyiapkan media pembelajaran. 

3. Menyiapkan sumber pembelajaran dan menginformasikan referensi pembelajaran yang 

dimaksud (buku ajar, bahan ajar, jurnal ilmiah dan berbagai referensi lainnya) kepada 

mahasiswa. 

4. Memulai perkuliahan pada minggu pertama, dengan : (i) melakukan perkenalan diri; (ii) 

menyampaikan guideline materi perkuliahan sesuai SAP; (iii) menyampaikan Standar 

Kompetensi (SK) atau tujuan pembelajaran dari mata kuliah; (iv) memotivasi kemandirian 

belajar mahasiswa; (v) membimbing mahasiswa untuk mengetahui berbagai prinsip budipekerti, 

etika/moralsebagai insan akademik;  

5. Memfasilitasi pembentukan Group Discusion, Problem Based Learning, dan lain-lain, sesuai 

strategi pembelajaran yang akan diterapkan, yang berlandaskan Student Centered Learning 

(SCL) 

6. Membimbing praktek lapangan (jika ada program tersebut). 

7. Mencari solusi bila muncul permasalahan dalam proses pembelajaran.  

8. Memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa dan mengembalikan seluruh tugas-tugas yang 

diberikan (termasuk quiz, tugas kelompok, UTS, dan UAS) dengan memberikan feedback. 

9.  Memberikan kuliah (tatap muka) sebanyak 14 kali dalam satu semester, untuk pelaksanaan UTS 

dan UAS 2 kali (total 16 kali). 

10. Dalam memberikan kuliah, agar sebelumnya menyebutkan materi pembelajaran yang harus 

diselesaikan hari itu (sesuai SAP). 

11. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab dan diskusi. 

12. Menyampaikan summary materi perkuliahan menjelang akhir jam kuliah. 

13. Melakukan penilaian terhadap soft skills mahasiswa, pada proses/pelaksanaan pembelajaran. 

14. Mengabsen mahasiswa, sebelum akhir proses pembelajaran. 

15. Menyampaikan closing statement. 

16. Menghubungi anggota team teaching, bila berhalangan hadir, atau memberikan tugas-tugas 

tertentu kepada mahasiswa, agar tetap ada aktivitas pembelajaran saata berhalangan. 
 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
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C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Daftar Mahasiswa. 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-USMT Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 25/SOP- USMT /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 04.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

UJIAN SEMESTER 

 

A. PENGERTIAN 

 

Pedoman pembuatan soal ujian dalam hal ini menguraikan tata cara dan tata tertib proses penilaian 

kemajuan belajar mahasiswa, yang dilaksanakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian 

Akhir Semester (UAS). 

 

B. TUJUAN 

 

Tersusunnya SOP ini diharapkan program pendidikan yang diselenggarakan dapat memacu kualitas 

pendidikan tinggi berkelanjutan. Untuk itu bagi para Dosen mereka diserahi tugas dan tanggung 

jawab dalam proses pembelajaran serta administrasi pelaksanaan ujian hendaknya memahami dan 

mengikuti pedoman ini. 

 

C. PROSEDUR 

 

Upaya untuk mengusahakan agar penyelenggaraan ujian semester berjalan lancar dan baik, 

maka perlu menetapkan pedoman pembuatan soal ujian semester, yang meliputi : 

1. Kriteria dan bentuk soal yang diujikan; 

2. Materi yang diujikan; 

3. Batas waktu penyerahan soal. 

Dengan adanya pedoman pembuatan soal ujian semester ini maka kelancaran proses 

pembelajaran  yang diselenggarakan dapat lebih terjamin, dan memperkaya perbendaharaan Bank 

Soal. Ujian semester terdiri atas: 

1. Ujian Tengah Semester (UTS), diselenggarakan pada awal minggu kedelapan perkuliahan. 

2. Ujian Akhir Semester (UAS), diselenggarakan pada akhir minggu perkuliahan (minggu ke-16). 

 
No Jenis Pedoman Uraian 

1 Proses pembuatan 
soal ujian. 

Bentuk dari isi soal yang diujikan pada UTS adalah sama untuk setiap jenis program pendidikan, 
diujikan dan pada waktu yang sama. Proses pembuatan soal ujian untuk setiap mata kuliah menjadi 
tanggung jawab masing-masing dosen dan/atau dosen koordinator mata kuliahnya. Soal ujian yang 
akan diujikan pada UAS merupakan tanggung jawab dari masing-masing dosen dan/atau dosen 
koordinator yang mengajar mata kuliah yang bersangkutan. 

2 Materi yang diujikan Materi yang diujikan pada UTS dan UAS ditentukan berdasarkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
yang ada, dan/atau hasil kesepakatan seluruh dosen yang mengajar matakuliah yang bersangkutan 
dengan Panitia Ujian. 

3 Ketentuan Untuk 
Soal Ujian Tengah 
Semester 

Soal Ujian Tengah Semester yang diserahkan kepada panitia ujian untuk digandakan harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
a. Bentuk Soal; 
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No Jenis Pedoman Uraian 

1) Bentuk soal yang akan diujikan berupa essey atau pilihan ganda atau kombinasi; 
2) Bentuk soal yang berupa pilihan ganda dengan 4 (empat) pilihan jawaban (contoh bentuknya 

dapat dilihat di dalam lampiran); 
3) Soal ujian diserahkan kepada Panitia Ujian sudah diketik/dicetak rapi menggunakan kertas 

berukuran kuarto dan disertai pula disket yang berisi soal tersebut. 
4) Jumlah soal lembar maksimum 6 (enam) lembar, termasuk lampiran (tabel, rumus, dan 

sebagainya); 
5) Lembar pertama dari soal tersebut menggunakan kop soal yang berisi atribut soal dan soal-

soal dengan yang berada pada nomor awal, sedangkan lembar lainnya tidak perlu memakai 
kop soal; 

6) Perintah pada atribut soal, seperti : 
a) Nama Mata Kuliah; 
b) Waktu; 
c) Boleh tidak menggunakan alat hitung, tabel, rumus, catatan dan sebagainya; 
d) Tutup/buka buku; 
e) Jumlah Soal/halaman harus dicantumkan dengan jelas. 

7) Mata kuliah yang dalam satu kelas diberikan oleh lebih dari seorang dosen, soal ujiannya 
dirangkum dalam satu naskah (lihat daftar mata kuliah yang diberikan oleh lebih dari satu 
dosen). 

b. Waktu Ujian 
Waktu ujian untuk setiap mata kuliah yang ditetapkan minimal 75 menit dan maksimal 100 menit. 

c. Jumlah Soal, disesuaikan dengan peserta ujian. 
d. Kunci Jawaban 

Setiap koordinator mata kuliah diberi beberapa bentuk kunci jawaban oleh panitia bagian soal. 
Kunci jawaban yang diinginkan dapat dipilih salah satu dari yang ditawarkan. 

e. Batas Waktu Penyerahan Soal 
Soal yang akan diujikan harus digandakan sebanyak peserta ujian dan proses penggandaan soal 
memerlukan waktu. Batas akhir penyerahan soal ujian kepada panitia ujian, soal ditetapkan 
sesuai dengan yang tercantum dalam kalender akademik ITB Semarang atau sesuai dengan 
yang diatur dalam surat pemintaan soal ujian. 

f. Penyerahan Soal 
Soal yang akan diujikan dimasukkan dalam amplop tertutup beserta kunci jawaban dan 
diserahkan kepada: 
1) BAAK ITB Semarang; 
2) Bagian Soal/Ujian ITB Semarang. 

g. Jika batas akhir penyerahan soal tidak ditepati, koordinator mata kuliah berhak menyusun soal 
ujian dari bank soal. Walaupun demikian koordinator mata kuliah tetap berkewajiban 
menyerahkan soal yang menjadi tanggung jawabnya, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam 
bank soal. 

h. Ralat Soal 
Jika terdapat ralat soal pada soal yang diserahkan, maka ralat soal hendaknya langsung 
disampaikan ke Penanggung jawab Soal minimal 2 (dua) hari sebelum soal tersebut diujikan. 

4 Ketentuan Untuk 
Soal Ujian Akhir 
Semester 

Soal Ujian Akhir Semester (UAS) untuk masing-masing kelas dibuat oleh masing-masing dosen yang 
mengajar di kelas yang bersangkutan. Soal Ujian Akhir Semester ini harus memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Bentuk Soal 

1) Bentuk soal yang akan diujikan berupa esai atau pilihan ganda atau kombinasi; 
2) Soal ujian diserahkan kepada panitia ujian sudah diketik/dicetak rapi menggunakan kertas 

berukuran kuarto dan disertai pula disket yang berisi soal tersebut; 
3) Jumlah soal lembar maksimum 6 (enam) lembar, termasuk lampiran (tabel, rumus dan 

sebagainya); 
4) Lembar pertama dari soal tersebut menggunakan kop soal yang berisi atribut soal dan soal-

soal dengan yang berada pada nomor awal, sedangkan lembar lainnya tidak perlu memakai 
kop soal. 

5) Perintah pada atribut soal, seperti: 
a) Nama Mata Kuliah; 
b) Waktu; 
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No Jenis Pedoman Uraian 

c) Boleh tidak menggunakan alat hitung, tabel, rumus, catatan, dan sebagainya; 
d) Tutup/buka buku. 

b. Jumlah Soal/halaman harus dicantumkan dengan jelas; 
c. Mata kuliah yang dalam satu kelas diberikan oleh lebih dari seorang dosen, soal ujiannya 

dirangkum menjadi satu naskah.  
d. Waktu Ujian 

1) Waktu ujian untuk setiap mata kuliah yang ditetapkan minimal 75  menit dan maksimal 100 
menit; 

2) Mata kuliah yang dalam satu kelas diberikan oleh lebih dari satu dosen, waktu ujiannya 
adalah 90 menit dibagi dengan jumlah dosen yang mengajar matakuliah yang 
bersangkutan. 

e. Jumlah Soal, disesuaikan dengan waktu ujian yang tersebut di atas. 
d. Kunci Jawaban 
 Pemeriksaan hasil ujian diserahkan kepada masing-masing dosen, oleh karena itu pembuat soal 

tidak perlu menyerahkan kunci jawaban ujian kepada panitia ujian. 
e. Batas Waktu Penyerahan Soal 
 Batas akhir penyerahan soal ujian kepada panitia ujian, soal ditetapkan sesuai dengan kalender 

akademik. 
f. Penyerahan Soal 
 Soal yang akan diujikan dimasukkan dalam amplop tertutup beserta kunci jawaban dan 

diserahkan kepada: 
1) BAAK ITB Semarang; 
2) Bagian Soal/Ujian ITB Semarang. 

g. Jika batas akhir penyerahan soal tidak ditepati, soal akan disusun di bank soal. 
h. Ralat Soal 

Jika terdapat ralat soal pada soal yang diserahkan,maka ralat soal hendaknya langsung 
disampaikan ke Penganggungjawab Soal minimal 2 (dua) hari sebelum soal tersebut diujikan 

5 Kriteria soal yang 
akan diujikan 

Kriteria soal yang akan diujikan pada Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester 
(UAS) secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Materi yang terkandung dalam soal yang akan diujikan harus sesuai dengan materi yang telah 

ditentukan dalam SAP; 
b. Soal yang akan diujikan minimal dapat dijadikan indikator dalam mengukur tercapainya 

kompetensi yang diinginkan  
c. Soal Ujian harus ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas, sehingga mudah dipahami arti dan 

maksud yang terkandung di dalam soal yang bersangkutan; 
d. Perintah untuk setiap soal, sekelompok soal atau keseluruhan soal harus ditulis secara jelas, 

sehingga mudah dipahami apa yang harus dilakukan oleh setiap peserta ujian; 
e. Untuk soal pilihan ganda, jika terdapat beberapa nomor soal yang saling berkaitan atau mengacu 

pada suatu soal/tabel, diharapkan tidak lebih dari 5 (lima) soal. 
f. Sebelum diserahkan soal harus diteliti ulang untuk menghindari adanya ralat soal. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

D. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Surat Pemberitahuan Ujian Kepada Dosen Pengampu (SPUDP). 

2. Soal Ujian (SO). 

3. Presensi Kehadiran Ujian Semester (PKUS) 

4. Berita Acara Ujian Semester (BAUS) 

5. Lembar Nilai Ujian Semester (LNUS). 
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  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PCKM Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 26/SOP- PCKM /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 01.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAJUAN CUTI KULIAH MAHASISWA 
 

A. PENGERTIAN 

Cuti kuliah adalah menunda/berhenti sementara waktu semua kegiatan akademik untuk jangka 

waktu tertentu dengan seijin Ketua ITB Semarang. 
 

B. PROSEDUR 
 

No SOP 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

Mahasiswa mengajukan  surat permohonan cuti kuliah ke BAAK  dengan melampirkan bukti 

pendukung  alasan cuti. 

Mahasiswa menerima Surat Pengantar permohonan cuti dari bagian BAAK. 

Surat Pengantar Cuti dimintakan tanda tangan Kaprodi sebagai tanda persetujuan. 

Dengan membawa surat persetujuan dari Kaprodi mahasiswa melakukan pembayaran ke 

BAUK atau transfer melalui bank. 

Mahasiswa menerima bukti bayar dari BAUK atau bank. 

Mahasiswa kembali ke BAAK dan akan memperoleh Surat Keputusan Mahasiswa Cuti 

Kuliah. 

BAAK mengirim tembusan Surat Keputusan Mahasiswa Cuti ke Prodi. 
 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 
 

1. Formulir Permohonan Cuti. 

2. Surat Persetujuan/Penolakan Cuti. 
 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PJS Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 27 /SOP- PJS /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 03.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI 

 

A. PENGERTIAN 

 

Skripsi adalah tulisan ilmiah seorang mahasiswa yang dihasilkan melalui proses penelitian 

dengan menggunakan cara ilmiah. Pengajuan judul skripsi adalah serangkaian tahapan awal 

kegiatan yang harus ditempuh oleh mahasiswa ITB Semarang yang mengambil jalur skripsi. 

 

B. TUJUAN 

 

1. Supaya pemohon mengetahui prosedur pengajuan judul skripsi. 

2. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja. 

3. Agar mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi tiap-tiap posisi.  

4. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 

5. Terjalin komunikasi dan koordinasi masing-masing bagian. 

6. Melindungi lembaga dan petugas/pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi 

lainnya. 

7. Menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

C. RUANG LINGKUP 

1. Ruang lingkup pihak terkait : a).  Mahasiswa 

b) Ka. BAAK 

c) KA.PROGDI 

d) Dosen Pembimbing. 

2. Ruang lingkup pekerjaan : 

Standar operasional prosedur pengajuan judul skripsi di ITB Semarang. 

 

D. PROSEDUR  

 

1. Mahasiswa meminta Formulir Pengajuan Judul Skripsi (FPJS) di BAAK dan mengisi 

minimal 2 (dua) alternatif judul yang akan diajukan. 

2. FPJS dan dilampiri transkrip nilai sementara diserahkan kepada BAAK, yang kemudian 

dilanjutkan kepada KA.PROGDI untuk meminta persetujuan. 

3. Setelah memperoleh persetujuan dari KA.PROGDI, mahasiswa menghadap dosen 

pembimbing untuk mulai proses penyusunan proposal. 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan 

kemudian. 

 

E. FLOW CHART 

 

Floe chart dalam SOP ini sebagai berikut : 

 

BAAK 

 

 
 

 

 

 

PEMOHON 

 

 

 

 

 

 

KAPRODI 

 

 

 

 

  

DOSEN 

PEMBIMBING 

 

 

 

 

 

F. INDIKATOR KEBERHASILAN 
 

1. Prosedur pengajuan judul skripsi sesuai dengan prosedur. 

2. Pemohon tidak merasa kesulitan dalam mengikuti SOP ini. 

3. Kinerja petugas/pegawai meningkat. 

4. Masing-masing pegawai mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsinya.  

5. Alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai menjadi jelas. 

6. Tidak terjadi malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Tidak terjadi kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 
 

G. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

Dokumen yang terkait dengan SOP ini adalah Formulir Pengajuan Judul Skripsi (FPJS). 

Mengisi Formulir Pengajuan 

Judul Skripsi & Dilampiri 

Transkrip Nilai Sementara. 

Memberikan persetujuan 

pada salah satu judul. 

Menyiapkan Formulir  

Pengajuan Judul Skripsi. 

Mempersiapkan 

proposal skripsi. 

Mereview dan 

memberikan 

saran. 

Memperbaiki proposal 

skripsi sesuai dengan 

masukan Dosen 

Pembimbing. 

Menyerahkan 

kembali ke 

BAAK. 

Mengarsip. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

 

FORMULIR  
PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI 

Kode : FPJS 

No : 
Rangkap : 01 Lembar. 

          

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :         

NIM  :         

Program Studi (√) :  S1 Manajemen    S1 Akuntansi   

Bidang Peminatan (√) :       

Mengajukan judul skripsi sebagai berikut : 
   

1).   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2).   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3).   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mohon untuk diberikan rekomendasi dari antara judul tersebut. Terimakasih. 

 

Semarang, …………………….   

Pemohon, 

 

 

………………….…………. 

 

 
Disetujui : 

KA.PRODI  

 

 

………………………………. 
 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PKKL Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 28/SOP- PKKL /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN 
 

A. PENGERTIAN 

Kuliah Kerja Lapangan (KKl) adalah suatu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman 

belajar kepada mahasiswa yang bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan dan 

mengembangkan ilmu yang di dapat di bangku kuliah agar dapat mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman, sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas.  
 

B. PROSEDUR 

 

SOP 

Prosedur Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKl): 

1. Rektor menunjuk Dosen Koordinator KKL berdasarkan rapat lembaga dan prodi. 

2. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKL setelah menempuh minimal 80 sks. 

3. Dosen Koordinator KKL memberikan pengarahan tentang pelaksanaan KKL. Mahasiswa 

menentukan topik KKL yang akan dibimbing oleh Dosen Pembimbing. 

4. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Kaprodi untuk dibuatkan surat permohonan ijin 

KKL untuk instansi  atau perusahaan yang dituju. 

5. Kaprodi membuat surat perijinan KKL. 

6. Mahasiswa menyampaikan surat ijin KKL kepada instansi/perusahaan yang dituju. 

7. Mahasiswa menerima surat persetujuan ijin KKL. 

8. Mahasiswa menyerahkan surat persetujuan ijin KKL kepada Dosen Koordinator KKL. 

9. Mahasiswa melaksanakan KKL sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh instansi/perusahaan 

yang dituju. 

10. Mahasiswa membuat dan menyerahkan laporan KKL kepada Dosen Koordinator KKL, 

Pembimbing dan Instansi terkait. 

11. Mahasiswa dengan persetujuan pembimbing menentukan Dosen penguji KKL. 

12. Mahasiswa membuat laporan untuk dipresentasikan di depan Dosen Penguji. 

13. Dosen Penguji menyerahkan nilai KKL kepada Dosen Koordinator KKL. 

14. Dosen Koordinator KKL menyerahkan nilai kepada Kaprodi. 

15. Kaprodi menyerahkan nilai kepada Wakil Rektor I. 

 

Prosedur Pelaksanaan Magang Mahasiswa : 

1. Pedoman 

Mahasiswa diijinkan mengikuti sks KKL jika telah memenuhi persyaratan berikut: 

a. Telah lulus minimal 110 SKS dengan nilai minimal D. 

b. Mengajukan permohonan melaksanakan KKL. 

c. KKL dilaksanakan secara perorangan. 

d. Memiliki surat penerimaan/ijin pelaksanaan dari tempat KKL. 

e. Dalam satu perusahaan atau instansi tidak diperkenankan lebih dari 2 (dua) mahasiswa 
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melakukan KKL dengan topik yang sama. 

f. KKL disesuai dengan bidang minat pada program studi yang bersangkutan. 

2. Prosedur 

a. Mahasiswa menentukan/mencari atau disalurkan oleh Program Studi ke tempat KKL. 

b. Mahasiswa melakukan observasi ke tempat akan melakukan KKL. 

c. Mahasiswa menghubungi calon dosen pembimbing yang dipilih sendiri oleh mahasiswa. 

d. Mahasiswa menghubungi Kaprodi untuk mengetahui apakah pembimbing yang dipilih 

masih memungkinkan untuk membimbing. 

e. Mahasiswa meminta surat permohonan tempat KKL kepada Kaprodi 

f. Setelah mendapatkan surat ijin, mahasiswa mendaftar pelaksanaan KKL kepada Kaprodi. 

g. Melakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan. 

3. Penyusunan Laporan KKL : 

a. Setelah mengikuti KKL, mahasiswa wajib membuat laporan KKL yang akan dibimbing 

dengan dosen pembimbing. 

b. Kelayakan laporan dibuktikan dengan tanda tangan dosen pembimbing di halaman 

persetujuan. 

c. Jika laporan KKL telah disetujui oleh dosen pembimbing kemudian mahasiswa 

menyerahkan draft laporan KKL sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada Prodi. 
 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Transkrip Nilai Sementara. 

2. Panduan KKL. 

3. Proposal KKL. 

4. Laporan KKL 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PUS Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 29/SOP- PUS /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 04.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI 

 

A. PENGERTIAN 

 

Ujian skripsi merupakan ujian atas kemampuan mahasiswa berkaitan dengan judul, dan hasil 

penelitian melalui presentasi, dan pengujian secara lisan di depan Tim Penguji, dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh ITB Semarang. 

 

B. TUJUAN 

 

1. Supaya pemohon mengetahui prosedur pengajuan ujian skripsi. 

2. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja. 

3. Agar mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi tiap-tiap posisi.  

4. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 

5. Terjalin komunikasi dan koordinasi masing-masing bagian. 

6. Melindungi lembaga dan petugas/pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi 

lainnya. 

7. Menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

C. RUANG LINGKUP 

1. Ruang lingkup pihak terkait : a).  Mahasiswa 

b) Ka. BAAK 

c) Ka. BAUK 

2. Ruang lingkup pekerjaan : 

Standar operasional prosedur pengajuan ujian skripsi di ITB Semarang. 

 

D. PROSEDUR  

 

1. Mahasiswa memperoleh persetujuan untuk ujian skripsi dari dosen pembimbing (yang 

dibuktikan dengan tanda tangan dosen pembimbing di halaman persetujuan). 

2. Mahasiswa meminta dan mengisi Formulir Pengajuan Ujian Skripsi (FPUS) di BAAK. 

3. Mahasiswa melunasi seluruh administrasi keuangan (biaya SPP/uang kuliah sampai dengan 

bulan pendaftaran ujian skripsi, biaya registrasi ulang, biaya pendaftaran sks skripsi, dan 

biaya pendaftaran anggota perpustakaan). 
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4. Mahasiswa menyelesaikan seluruh administrasi akademik dengan dibuktikan oleh transkrip 

nilai sementara (lulus semua matakuliah, IPK 2,75). 

5. Mengumpulkan manuskrip 3 (tiga) eksemplar. 

6. Mengumpulkan persyaratan lain (foto copy ijazah SMTA/sederajad, bebas perpustakaan, 

foto berwarna). 

7. Mahasiswa menunggu jadwal ujian, yang akan dikonfirmasi dari BAAK. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan 

kemudian. 

 

E. FLOW CHART 

 

 

PEMOHON 

 

 

 

 

 

 

BAUK 

   

 

 

  

BAAK 

 

 

 

 

 

 

UPT  

PERPUSTAKAAN 

 

 

 

 

 

 

 

F. INDIKATOR KEBERHASILAN 

 

1. Prosedur pengajuan judul skripsi sesuai dengan prosedur. 

2. Pemohon tidak merasa kesulitan dalam mengikuti SOP ini. 

3. Kinerja petugas/pegawai meningkat. 

4. Masing-masing pegawai mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsinya.  

5. Alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai menjadi jelas. 

6. Tidak terjadi malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Tidak terjadi kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

G. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

Dokumen yang terkait dengan SOP ini adalah Formulir Pengajuan Judul Skripsi (FPJS). 

 

Menyelesaikan 

persyaratan 

administrasi 

keuangan 

Mengadministrasikan 

dan membuat bukti 

pembayaran. 

Menyelesaikan 

persyaratan 

administrasi 

Akademik 

Mengadministrasikan dan 

membuat bukti penyerahan 

administrasi akademik. 

Menyelesaikan 

persyaratan 

administrasi 

lainnya. 

Mengadministrasikan dan 

membuat bukti bebas 

perpustakaan. 

Mengisi Formulir 

Pengajuan Ujian 

Skripsi & 

manuskrip. 

Mengecek  

kelengkapan, 

mengadministrasikan, 

menentukan jadwal 

ujian. 

Persiapan ujian 

skripsi. 
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H. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

FORMULIR  
PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI 

Kode : FPUS 

No : 
Rangkap : 01 Lembar. 

          

DIISI OLEH MAHASISWA : 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :         

NIM  :         

Program Studi (√) :  S1 Manajemen    S1 Akuntansi   

Bidang Peminatan (√) :       

Nama Dosen 

Pembimbing 

: 1. 

2. 

Mengajukan ujian skripsi dengan judul sebagai berikut : 
   

       ………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Semarang, …………………. 

Pemohon, 

 

 

…………………………… 
 

 

DIISI OLEH BAAK : 

Mahasiswa tersebut dinyatakan telah mengumpulkan persyaratan sebagai berikut : 

 
No Uraian 

Ceck 
List (√)*) 

Validasi Petugas 
 

 S B Tanggal Tanda Tangan  

 1. Administrasi Keuangan (BAUK) :      

 1.1. Bukti pembayaran SPP/uang kuliah sampai dengan bulan pendaftaran 
ujian skripsi. 

    

 1.2 Bukti pembayaran registrasi ulang sampai dengan tahun pendaftaran 
ujian skripsi. 

    

 1.3 Bukti pembayaran pendaftaran sks skripsi.     

 1.4 Bukti pembayaran pendaftaran anggota perpustakaan.     

        

 2. Administrasi Akademik (BAAK) :      

 2.1 Lulus semua mata kuliah (……… sks).     

 2.2 IPK minimal 2,75.     

 2.3 Nilai mata kuliah metodologi penelitian minimal “B”.     

 2.4 Transkrip nilai sementara.     

 2.5 Foto copy ijazah SMTA/sederajad (2 lembar).     

 2.6 Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4x6 (4 lembar).     

 2.7 Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3x4 (4 lembar).     

 2.8 Mengisi formulir identitas diri.     

        

 3. Administrasi Perpustakaan (UPT Perpustakaan) :      

 3.1 Anggota perpustakaan.     

 3.2 Bebas pinjaman buku di perpustakaan.     
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 3.3 Bebas tunggakan/denda keterlambatan peminjaman buku.     

 *)Keterangan :  S (Sudah), B (Belum)  

 

Semarang, …………………….   

Menyetujui : 

Ka. BAAK 

 

 

………………….…………. 

 

 Mengetahui : 

Ketua Program Studi 

 

 

………………………………. 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PNM Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 30 /SOP- PNM /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENILAIAN MAHASISWA 
 

A. PENGERTIAN 

Penilaian bertujuan untuk mengukur taraf keberhasilan mahasiswa dalam belajar serta 

mendapatkan umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan sistem dan proses pembelajaran. 

 

B. PROSEDUR 

 

 
Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 

No SOP 

1 

 

 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

Aspek penilaian terhadap mahasiswa dalam perkuliahan adalah: 

a. Tingkat kehadiran dalam perkuliahan  

b. Nilai Tugas perkuliahan, termasuk aktivitas perkuliahan 

c. Nilai UTS 

d. Nilai UAS. 

Dosen pengajar mata kuliah memberikan nilai secara transparan. 

Mahasiswa dapat menanyakan kepada dosen apabila merasa nilainya tidak sesuai dengan 

prestasi yang dicapai. 

Dosen pengajar wajib menjelaskan sesuai dengan prosedur. 

Mahasiswa yang karena tugas kampus atau tugas pekerjaan (bagi mahasiswa yang telah 

bekerja) dapat mengajukan ujian susulan apabila saat UTS atau UAS tidak bisa mengikuti. 

Prosedur pengambilan Kartu Ujian Akhir : 

a. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran dan KTM yang sudah dilegalisasi oleh 

BAAK.  

b. Mahasiswa menerima kembali KTM, bukti pembayaran dan Kartu Ujian Akhir Semester. 

Prosedur pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) : 

a. Ujian Akhir Semester (UAS) diatur dan dilaksanakan oleh masing-masing Prodi. 

b. Untuk mengikuti ujian akhir semester mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Ujian Akhir 

Semester dan KTM atau kartu identitas lainnya 

c. Pengawas ujian akan memeriksa KTM untuk pencocokan identitas mahasiswa dan akan 

memparaf Kartu Ujian Akhir Semester pada matakuliah yang sedang diujikan 

d. Mahasiswa mengisi presensi pada saat mengikuti ujian 

Hasil Ujian Akhir Semester : 

a. Setelah semester berakhir dosen menyerahkan nilai ke sekretariat prodi. 

b. Sekretariat prodi mengumumkan nilai ujian per mata kuliah di papan pengumuman. 

c. BAAK memasukkan data nilai ujian setiap mahasiswa dan presensi kehadiran dosen 

dalam perkuliahan ke komputer/sistem. 
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C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Lembar Jawaban Ujian. 

2. Daftar Nilai Ujian. 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PIT Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 31/SOP- PIT /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBUATAN IJAZAH DAN TRANSKRIP 
 

A. PENGERTIAN 

Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau 

penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian. Transkrip adalah daftar nilai dan IPK 

terakhir yang sah. Ijazah merupakan tanda bukti sah bahwa yang bersangkutan telah lulus dari suatu 

program dalam jenjang pendidikan tertentu. 

 

B. PROSEDUR 

 

 
Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

 

 

 

No SOP 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Aktifitas pemprosesan ijazah dan transkrip nilai dilakukan mulai dari pengisian formulir 

biodata lulusan, pengecekan persyaratan, pencetakan ijazah dan transkrip nilai, sampai pada 

penandatanganan  ijazah dan transkrip nilai. 

Tujuan : 

a. Tertibnya mekanisme layanan pemprosesan mulai dari pengisian formulir biodata lulusan 

sampai dengan penandatanganan ijazah dan transkrip nilai.  

b. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan  pemprosesan  ijazah 

dan transkrip nilai. 

c. Terkontrolnya  pemprosesan ijazah  dan transkrip nilai sesuai dengan pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi. 

Uraian Kegiatan dan dokumen terkait : 

a. Mahasiswa mengisi formulir pemprosesan ijazah dan transkrip nilai serta menyerahkannya  

ke BAAK dengan melampirkan Berita Acara Ujian Skripsi. 

b. BAAK melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan  pemprosesan ijazah dan transkrip 

nilai. Jika persyaratan tidak lengkap mahasiswa melengkapi di BAAK. 

c. Nomor seri ijazah dan transkrip nilai dibuat berurutan sesuai dengan SK Yudisium yang 

sudah diserahkan Sekolah Tinggi ke BAAK. 

d. Jika persyaratan sudah dipenuhi, maka ijazah dan transkrip nilai dicetak, kemudian ditanda 

tangani oleh Wakil Rektor I dan Rektor ITB Semarang. 

e. Ijazah dan transkrip nilai yang sudah ditanda tangani di photo copy sebanyak 6 (enam) 

lembar untuk diarsipkan (1 lembar) dan diserahkan ke mahasiswa yang bersangkutan (5 

lembar ) setelah diligalisir (beserta ijazah yang asli dan transkrip nilai yang asli). 
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C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Berita Acara Ujian Skripsi. 

2. Formulir Pembuatan Ijazah dan Transkrip Nilai. 

3. Berita Acara Pembuatan Ijazah dan Transkrip Nilai. 

4. Copy Ijazah dan Transkrip Nilai. 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-WSD Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 32/SOP- WSD /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

WISUDA 
 

A. PENGERTIAN 

Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar di 

ITB Semarang. 

 

B. PROSEDUR 

 

 
Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

 

 

 

 

SOP 

Pedoman Pelayanan Wisuda : 

1. Mahasiswa yang dapat menyelesaikan administrasi untuk mengikuti yudisium dan/atau wisuda 

jika mahasiswa tersebut telah lulus ujian skripsi (bagi jalur skripsi), dan lulus semua mata 

kuliah (bagi jalur non skripsi). 

2. Persyaratan administrasi pada Program Studi yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa 

untuk dapat mengikuti yudisium dan wisuda adalah: 

a. Mengurus surat bebas akademik. 

b. Mengurus surat bebas laboratorium 

c. Menyerahkan form nilai ujian skripsi, surat bebas akademik dan surat bebas laboratorium 

ke BAAK. 

d. Menyumbangkan sebuah buku di Perpustakaan. 

e. Mengurus surat bebas perpustakaan. 

Wisuda mahasiswa dilaksanakan di Hotel/Gedung di luar kampus sesuai dengan kapasitas 

mahasiswa yang diwisuda dan keluarga wisudawan.  

1. Surat Bebas Akademik. 

2. Surat Bebas Laboratorium 

3. Formulir nilai ujian skripsi 

4. Buku Sumbangan. 

5. Mengurus Surat Bebas Perpustakaan. 
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PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PITP Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 33/SOP- PIT /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 05.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAMBILAN IJAZAH, TRANSKRIP NILAI & 

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH 

 

A. PENGERTIAN 

1. Ijazah adalah suatu tanda bukti yang sah bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan 

pendidikan dalam jenjang dan Strata 1 (S1).  

2. Transkrip nilai akademik adalah daftar nilai matakuliah yang telah ditempuh dan dinyatakan 

lulus dalam jenjang dan strata tertentu. 

3. Surat keterangan pendamping ijazah adalah dokumen yang memuat informasi tentang  

pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. 

4. Pengambilan ijazah, transkrip nilai akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh alumni dan/atau alumnus ITB Semarang untuk 

pengambilan ijazah, transrip nilai akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah. 

5. Alumni adalah seluruh mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di ITB Semarang dan 

sudah dinyatakan lulus (dalam arti jamak).  

6. Alumnus adalah seorang mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di ITB Semarang dan 

sudah dinyatakan lulus (dalam arti tunggal). 

 

B. TUJUAN 

 

1. Supaya alumni dan/atau alumnus mengetahui prosedur pengambilan ijazah, transkrip nilai 

akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah. 

2. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja. 

3. Agar mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi tiap-tiap posisi.  

4. Untuk memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 

5. Melindungi lembaga dan petugas/pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

6. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

C. RUANG LINGKUP 

1. Ruang lingkup pihak terkait:  

a. Petugas  : Ka. BAAK 

b. Pemohon : seluruh alumni dan/atau alumnus, serta yang mewakili. 

2. Ruang lingkup pekerjaan : ijazah, transkrip nilai akademik, dan surat keterangan pendamping 

ijazah. 

 

D. PROSEDUR 
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1. Pemohon meminta Formulir Permohonan Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, dan Surat 

Keterangan Pendamping Ijazah (FPITP) ke Ka. BAAK, kemudian mengisi dan 

menandatangani. 

2. Pemohon menyerahkan FPITP, kepada Ka. BAAK dengan dilampiri persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Kartu mahasiswa asli (dikembalikan lagi). 

b. Fc. kartu mahasiswa  

c. Fc. kartu tanda penduduk alumnus 

d. Fc. kartu tanda penduduk pengambil/pihak yang mewakili (jika tidak diambil sendiri, 

dengan alasan yang sangat mendasar). 

3. Bilamana persyaratan:  

a. Belum lengkap, pemohon harus melengkapi terlebih dahulu. 

b. Lengkap, Ka. BAAK selanjutnya menyerahkan ijazah, transkrip nilai akademik, dan surat 

keterangan pendamping ijazah kepada pemohon. 

c. Pemohon dan Ka. BAAK menandatangani Berita Acara Pengambilan Ijazah, Transkrip Nilai 

Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (BA-PITP). 

d. Ka. BAAK mencatat ke Buku Rekapitulasi Pengambilan Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, dan 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (BPITP). 

e. Proses selesai. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 

 

E. FLOW CHART 

 

(1) 

PEMOHON 

(2) 

KA. BAAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

Mengisi dan 
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& dilampiri berbagai 

persyaratan. 

Fc. 
KTP Fc. 

KM 1 KM asli 

1 

1 

FPITP 
1 

Melakukan 

pengecekan 

persyaratan. 

Persyaratan 

Len gkap 

Belum 

lengkap 

Melengkapi 

persyaratan. 

Menyerahkan Ijazah 
& transkrip Nilai 

Akademi. 

KM asli 

Ijazah & 
transkrip Nilai 
(Asli) 

1 

Pemohon menandatangani 

BA-PITP. 
2 
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F. INDIKATOR KEBERHASILAN 

1. Pemohon mengetahui/memahami prosedur pengambilan ijazah, transkrip nilai akademik, dan 

surat keterangan pendamping ijazah. 

2. Pengambilan ijazah, transkrip nilai akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai 

dengan prosedur. 

3. Pemohon tidak merasa kesulitan dalam mengikuti SOP ini. 

4. Ijazah, transkrip nilai akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah teroganisir dengan 

baik. 

5. Kinerja petugas/pegawai meningkat. 

6. Masing-masing pegawai mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsinya.  

7. Alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai menjadi jelas. 

8. Tidak terjadi malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

9. Tidak terjadi kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

G. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Formulir Permohonan Pengambilan Ijazah, Transkrip Nilai dan Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah (FPITP) (rangkap 1) 

2. Berita Acara Pengambilan Ijazah, Transkrip Nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

(FPITP) (rangkap 1) 

3. Buku Rekapitulasi Pengambilan Ijazah, Transkrip Nilai dan Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah (BPITP) (rangkap 1). 

 

H. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1: Formulir Pengambilan Ijazah, Transkrip Nilai, dan Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (FPITP) dan 

Lampiran 2: Berita Acara Pengambilan Ijazah, Transkrip Nilai, dan Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (BA-PITP)  

Lampiran nampak pada halaman berikut : 

 

 

1 
Fc. 
KTP Fc. 

KM 1 FPITP 

1 

1 

T

T 

End 

Keterangan : 

FPITP = Formulir Pengambilan Ijazah, Transkrip, SKPI. 

BAPITP  = Berita Acara Pengambilan Ijazah, Transkrip, SKPI. 

BPITP  = Buku Rekapitulasi Pengambilan Ijazah, Transkrip, SKPI. 
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FORMULIR PERMOHONAN 

PENGAMABILAN IJAZAH, TRANSKRIP NILAI 

AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN 

PENDAMPING IJAZAH 

Kode :  FPITP 

No : 

Rangkap : 01 Lembar 

         

Bersama ini, saya : 

 Nama   :      

 Alamat Rumah  :      

 No HP/PIN  :      

         

Mengajukan permohonan pengambilan (√) :  

  Ijazah  Transkrip Nilai Akademik   Surat Keterangan Pendamping Ijazah. 

 Nama Alumnus :      

 NIM :      

 Program Sudi :  S1 Manajemen  S1 Akuntansi 

 Tahun Angkatan :     

 Tahun Lulus :    

      

Persyaratan yang dilampirkan :   

     KTM (Asli)      KTP (FC) Alumnus                                                   Lainnya :  

     KTM (FC)      KTP (FC) Pengambil (jika tidak diambil sendiri). 

     

 
 

      

Semarang, …………………… 

Alumnus/Pemohon, 

 

………………………. 

    

 

BERITA ACARA 

PENGAMABILAN IJAZAH, TRANSKRIP NILAI 

AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN 

PENDAMPING IJAZAH 

Kode :  BA-PITP 

No. : 

No. FPITP : 

Rangkap : 01 Lembar 

      

Bersama ini, telah saya terima : 

 
No Nama Dokumen 

Asli 

(√) 

Copy 

(√) 

Jumlah  

(Lembar) 
 

      

 

 

 

 

 

 

  

  

Semarang,  …………………     

 

Alumnus/Pemohon, 

………………………. 

 

 

Diserahkan, 

Jabatan :……………….. 

 

………………………. 
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Lampiran 3 : Buku Rekapitulasi Pengambilan Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, dan Surat 

Keterangan Pendamping Ijazah (BPITP)  

No. 

Urut 

No. 

BA-PITP 

Tanggal 

BA-PITP 
Nama Alumnus 

Dokumen (√) Nomor  

Ijazah Transkrip Ijazah Transkrip 

        

        

        

        

        

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

  

 

 



 Standart  Operational Procedure 
ITB Semarang 

 

Kode Dokumen : SOP-LITP Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 34/SOP- LITP /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 04   
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

LEGALISASI IJAZAH, TRANSKRIP NILAI AKADEMIK, DAN 

SURAT KETERANGAN PENDAMPINGAN IJAZAH (SKPI) 
 

A. PENGERTIAN 

Legalisasi ijazah, transkrip nilai akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah adalah 

serangkaian kegiatan legalisasi dokumen (foto copy) ijazah, transkrip nilai akademik, dan surat 

keterangan pendamping ijazah yang dilakukan oleh alumnus, melalui BAAK ITB Semarang. 

B. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pihak terkait  : a). BAAK 

  b). BAUK 

  c). Alumnus. 

Ruang lingkup pekerjaan : 

Standar operasional prosedur legalisasi (fotokopi) legalisasi ijazah, transkrip nilai akademik, dan 

surat keterangan pendamping ijazah kepada Pimpinan dan/atau Ka. BAAK ITB Semarang. 
 

C. TUJUAN 

1. Mempermudah pelayanan bagi alumnus. 

2. Pemohon menjadi mengetahui/memahami prosedur legalisasi (fotokopi) ijazah, transkrip nilai 

akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah. 

3. Sebagai pedoman bagi petugas terkait untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

4. Supaya terjadi koordinasi dan kerja sama yang harmonis antar unit kerja terkait. 

5. Supaya adanya kontrol dari antar bagian terkait. 
 

D. SASARAN 

1. Petugas mempelajari SOP legalisasi (foto copy) ijazah, transkrip nilai akademik, dan surat 

keterangan pendamping ijazah. 

2. Alumnus memahami SOP legalisasi (foto copy) ijazah, transkrip nilai akademik, dan surat 

keterangan pendamping ijazah. 

3. SOP selalu dijadikan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. 

4. Membentuk budaya kerja yang harmonis. 
 

E. PROSEDUR 

1. Pemohon menunjukan ijazah/transkrip nilai akademik/ surat keterangan pendamping ijazah 

(asli dan foto copy) yang pernah dilegalisasi kepada Ka. BAAK. 

2. Petugas BAAK melakukan pengecekan dokumen asli, jika :  

a. Tidak memenuhi syarat, dikembalikan ke yang bersangkutan. 

b. Jika memenuhi syarat, dokumen tersebut diserahkan ke bagian BAUK. 
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3. Pemohon mengisi dan menandatangani “Buku Legalisir Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, dan 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (BLITP)”. 

4. Petugas BAUK memberikan “Nota Pembayaran Legalisasi (NPL)”, dan pemohon melakukan 

pembayaran. 

5. Petugas BAUK menyerahkan hasil legalisasi ke petugas BAAK. 

6. Petugas BAAK menyerahkan legalisasi tersebut ke pemohon yang terelebih dahulu 

menunjukan NPL. 

7. Proses selesai. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

F. FLOW CHART 
 

(1) 

PEMOHON 

(2) 

KA. BAAK 

(3) 

KETUA/PUKET I  

(4) 

KA. BAUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Start 

Menunjukan 

ijazah &/ 

transkrip nilai 

akademik (Asli), 

dan foto copy. 

Fc 
Transkrip 

Nilai 1 Fc 
Ijazah 

1 

2 

Melakukan 

pengecekan 

keaslian ijazah  

&/ transkrip. 

Persyaratan 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Memenuhi 
syarat 

Melengkapi

. 

Ijazah 

&/transkrip nilai 

asli dikembalikan 

ke pemohon. 

Fc. ijazah 

&/transkrip nilai 

dimintakan 

legalisasi. 

Fc. Transkrip 

Fc. Ijazah 

3 

Menandatangani 

Fc. ijazah 

&/transkrip nilai 

sebagai tanda 

legalisasi. 

legalisasi. 

Leg. Transkrip 

Leg. Ijazah 

4 

Memberikan 

stampel dan 

tanggal legalisasi. 

Mencatat ke 

dalam BLIT & 

ditandatangani 

oleh pemohon 

dan petugas. 

Membuat NPL 

dengan 

membubuhkan 

stempel lunas. 

Leg. Transkrip 

Leg. Ijazah 

Menerima 

Dokumen 

Legalisasi. 

Leg. Transkrip 

Leg. Ijazah 

NPL 

T

T 

2 

End 

KETERANGAN : 
 

BLITP  = Buku Legalisasi Ijazah, 
Transkrip, dan SKPI. 

NPL  = Nota Pembayaran 
Legalisasi. 
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G. INDIKATOR KEBERHASILAN 

1. Legalisasi (fotokopi) ijazah dan/atau transkrip nilai akademik dan/atau fotokopi yang pernah 

dilegalisasi dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

2. Legalisasi diproses sesuai dengan prosedur. 

3. Legalisasi hanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

4. Data pemohon, dan dokumen yang di legalisasi teradministrasi dengan baik. 

5. Pelayanan dilakukan dengan cepat dan benar. 

 

H. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Buku Legalisasi Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

(BLITP) (rangkap 1) 

2. Nota Pembayaran Legalisasi (NPL) (rangkap 3) 

 

I. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Buku Legalisasi Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, dan Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (BLITP) 

No Tanggal Nama Pemohon 
Tahun 
Lulus 

Legalisasi Tanda Tangan 
Keterangan 

Ijazah  Lbr Transkrip  Lbr SKPI  Lbr Petugas Pemohon 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Lampiran 2: Nota Pembayaran Legalisasi (NPL) 

 

 

 
 

ITB Semarang  No. : 

BUKTI PENERIMAAN UANG 

TAHUN KULIAH : 

     

Sudah terima dari :    

  N a m a :    

  N I M :    
  Uang Sebesar : Rp.                             (                                                                      ) 

      

Untuk pembayaran :     
a. Uang Pendaftaran     

b. SPP Angsuran   Semarang, ………… 

Petugas, 

 

c. Administrasi     

d. Ujian     



 Standart  Operational Procedure 
ITB Semarang 

 

 

 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _____________________________ _____________  ___________ __________ 

Dikendalikan  : _____________________________ _____________  ___________ __________ 

Disetujui  : _____________________________ _____________  ___________ __________ 

 

e. Lain-Lain   (                                 ) 
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Kode Dokumen : SOP-PALB Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 35/SOP- PALB /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEDOMAN PRAKTIKUM DAN ATURAN LABORATORIUM BEBAS 

 

A. PENGERTIAN 

Praktikum adalah percobaan dan pelatihan yang dijalankan atau tugas yang dikerjakan di dalam 

laboratorium dengan tujuan agar mahasiswa mendapat pemahaman lewat pengalaman serta 

memberikan keterampilan kerja. Praktikum dapat berupa tugas secara mandiri maupun secara 

kelompok. 

Pedoman Praktikum ini lebih diarahkan bagi mahasiswa sebagai praktikan, oleh karena itu untuk 

menjamin kelancaran dan ketertiban selama mengikuti praktikum hendaknya dapat mengikuti dan 

menyesuaikan dengan pedoman ini. 

Proses praktikum dilaksanakan berdasarkan tata cara yang berlaku. Setiap mahasiswa hendaknya 

mengetahui hal ini, jauh sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. 

Tiga macam praktikum yang diadakan adalah: 

1. Praktikum Wajib 

 Praktikum yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang memprogram mata praktikum yang 

bersangkutan. 

2. Praktikum Terbimbing 

 Praktikum yang dibimbing langsung oleh dosen/instruktur matakuliah yang bersangkutan. 

Praktikum ini sifatnya tidak rutin. 

3. Praktikum Bebas 

Praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa selain mata praktikum yang telah diprogram. 

Misalnya: mengerjakan tugas dari dosen. Praktikum bebas hanya dapat dilakukan jika 

Laboratorium sedang tidak digunakan praktikum wajib atau praktikum terbimbing. 
 

B. TUJUAN 
 

Dengan adanya buku Pedoman Praktikum dan Aturan Laboratorium Bebas diharapkan akan 

membantu Dosen/Instruktur dan mahasiswa dalam melaksanakan tugas pembelajarannya, sehingga 

tujuan dari ITB Semarang untuk  mencapai visi melalui misinya dapat terealisir sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

C. PROSEDUR 

 
No Uraian Keterangan 

1 Tata cara praktikum 
wajib 

a. Memprogram dalam KRS. 
b. Mendaftar ke laboratorium untuk menentukan kelompok  
c. (Untuk mata praktikum yang diikuti lebih dari 20 orang). 
d. Mengikuti praktikum berdasarkan mata kuliah atau matapraktikum yang telah diprogram. 
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No Uraian Keterangan 

e. Mengikuti ujian praktikum pada akhir semester tertentu. 
f. Yudisium (Lulus/Tidak lulus). Jika mahasiswa bersangkutan dinyatakan Tidak LULUS maka wajib 

mengulang matapraktikum yang sama pada semester yang sama. 

2 Aturan Penilaian a. Nilai Kehadiran             10 % 
b. Nilai Kedisiplinan  20 % 
c. Nilai Ke aktifan              35 % 
d. Nilai Tugas  35 % 

3 Aturan pengunaan 
laboratorium bebas 

a. Mahasiswa dapat menggunakan laboratorium jika laboratorium tersebut sedang tidak digunakan 
praktikum wajib atau praktikum terbimbing. 

b. Mahasiswa harus tetap mentati tata tertib yang berlaku. 
c. Melakukan presensi pemakaian laboratorium bebas. 
d. Jika terdapat kesulitan dalam menggunakan peralatan yang ada diharapkan segera 

menghubungi petugas/asisten laboratorium bebas. 
e. Jika terdapat kerusakan dalam menggunakan peralatan yang ada merupakan tanggung jawab 

mahasiswa tersebut. 
f. Dilarang bermain game, praktikum bebas hanya di gunakan untuk mengerjakan tugas atau 

latihan dari dosen. 

4 Tata tertib praktikum a. Mahasiswa yang mengambil matakuliah yang bersangkutan dengan praktikum, wajib mengikuti 
praktikum tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

b. Buku praktikum serta perlengkapan yang telah ditentukan, seperti misalnya : disket perangkat 
disket kerja/flesdisk. 

c. Para praktikan harus berada di ruang praktikum tepat pada waktunya (hadir paling lambat 10 
menit sebelum praktikum dimulai). 

d. Setiap akan melakukan praktikum, praktikan harus sudah mempelajari hal yang berhubungan 
dengan praktikum yang akan dilaksanakan tersebut 

e. Bila dirasakan perlu, pengawas praktikum dapat mengadakan test terhadap mahasiswa sebelum 
maupun selama praktikum berlangsung, mengenai berbagai hal yang menyakut/berhubung- an 
dengan praktikum tersebut. 

f. Selama praktikum berlangsung, setiap mahasiswa harus: 
1) Mentaati petunjuk pengawas praktikum. 
2) Menjaga kebersihan ruang laboratorium dan peralatan yang digunakan. 
3) Memelihara ketertiban dengan tidak melakukan hal seperti dibawah ini: 

a) Mondar-mandir di dalam laboratorium. 
b) Berbicara keras yang tidak perlu (tidak berhubungan dengan praktikum atau mengobrol). 
c) Merokok ataupun membawa makanan dan/atau minuman di dalam ruang praktikum. 

g. Sambungan ke sumber listrik hanya diperbolehkan setelah mendapat ijin dari pengawas 
praktikum. 

h. Kerusakan/kehilangan alat selama praktikum menjadi tanggung jawab dari mahasiswa yang 
menggunakan. 

i. Mahasiswa diwajibkan membuat laporan praktikum terdiri dari: 
a) Laporan persiapan, misalnya : Laporan ini diserahkan 2 (dua) hari sebelum praktikum kepada 

ketua pengawas laboratorium. 
b) Laporan lengkap, meliputi: hasil/output dari praktikum, jawaban atas pertanyaan, 

pelaksanaan praktikum, tinjauan tentang sumber kesalahan (diskusi). 
c) Pada praktikum berikutnya setiap mahasiswa harus sudah menyerahkan laporan lengkap 

dari praktikum terdahulu/ /sebelumnya. Mereka yang tidak/belum menyerahkan laporan 
tersebut, tidak diperkenankan melakukan/mengi- kuti praktikum dan nilai praktikum terdahulu 
dianggap batal nilai (E). 

j. Laporan harus jelas dan rapi serta ditulis atau dicetak di atas kertas folio bergaris/folio. 
k. Setelah menyelesaikan seluruh tugas praktikum, akan diadakan ujian praktikum. 

5 Sanksi Terhadap pelanggaran TATA TERTIB di atas, instruktur/ pengawas praktikum berhak menjatuhkan 
sanksi berupa : 
a. Peringatan tertulis maupun secara lisan. 
b. Mengeluarkan dari ruangan laboratorium. 
c. Tidak lulus mata praktikum yang bersangkutan 

 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
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D. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Berita Acara Pemilihan Dosen Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan (BA-PDPK). 

2. Pernyataan Kesanggupan Dosen Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan (PK-DPK). 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PEPSBED Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 36/SOP- PEPSBED /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 05.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAPORAN PD DIKTI 

 

A. PENGERTIAN 

 

1. EPSBED/Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) adalah kegiatan sistemik 

pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan 

pendidikan tinggi.  

2. Pelaporan EPSBED/PD DIKTI adalah proses pelaporan yang berisi data mahasiswa, dosen, dan 

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi ke KEMENRISTEK DIKTI melalui KOPERTIS 

Wilayah VI Jawa Tengah. 

 

B. TUJUAN 

 

1. Supaya petugas mengetahui tata cara pelaporan EPSBED/Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

(PD DIKTI). 

2. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja. 

3. Agar mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi tiap-tiap posisi.  

4. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 

5. Terjalin komunikasi dan koordinasi masing-masing bagian. 

6. Melindungi lembaga dan petugas/pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

C. RUANG LINGKUP 

1. Ruang lingkup pihak terkait : a)   Ketua 

b) Kaprodi 

c) Ka. P3M 

d) Ka. BAUK 

e) Ka. BAAK. 

f) Ka. PASI 

2. Ruang lingkup pekerjaan : 

Standar operasional prosedur pelaporan EPSBED/ PD DIKTI oleh Ka. BAAK ITB Semarang. 

 

 

D. PROSEDUR 
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1. Pihak/unit kerja yang terkait (Ka. Progdi, Ka. P3M, Ka. BAUK) menyajikan data yang 

diperlukan dalam pelaporan PD DIKTI yang ditujukan kepada Ka. BAAK. 

2. Ka. BAAK mendisposisikan ke bagian EDP untuk diproses.  

3. Ka. PASI menyerahkan laporan hasil proses pengolahan data kepada Ka. BAAK. 

4. Ka. BAAK melakukan validasi dan selanjutnya mengirim laporan data PD DIKTI kepada 

KEMENRISTEK DIKTI dan/atau LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah.  

5. Ka. BAAK membuat laporan tertulis kepada Ketua tentang pengiriman PD DIKTI. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 

 

E. FLOW CHART 

 

PIHAK 

TERKAIT 

 

 

 
 

 

 

KA. 

BAAK 

 

 

 

 

KA. PASI 

 

 

 

 
 

KETUA 
 

 
 

 

F. INDIKATOR KEBERHASILAN 

 

1. Pelaporan PD DIKTI sesuai dengan prosedur. 

2. Pemohon tidak merasa kesulitan dalam mengikuti SOP ini. 

3. Kinerja petugas/pegawai meningkat. 

4. Masing-masing pegawai mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsinya.  

5. Alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai menjadi jelas. 

6. Tidak terjadi malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Tidak terjadi kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

 

 

G. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

Menyajikan data dan 

mengisi formulir 

LVD-BAPE. 

Melakukan 

pengecekan data & 

menindaklanjuti. 

Melakukan 

pengolahan data. 

 

Menandatangani BA.  

Pelaporan PD DIKTI. 

Melakukan validasi. 
Mengirim laporan data PD DIKTI 

kepada KEMENRISTEK DIKTI 

dan/atau LLDIKTI Wilayah VI Jawa 

Tengah. 

Menyimpan 

berkas 

pelaporan.  

Pelaporan 

EPSBED. 
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1. Lembar Disposisi, dan Validasi PD DIKTI 

2. Berita Acara Pengiriman DP DIKTI ( 

 

H. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 dan 2  : Lembar Disposisi, dan Validasi (LDV) dan Berita Acara Pengiriman PD 

DIKTI  

 

Bentuk formulir yang diperlukan dalam SOP ini sebagai berikut : 
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FORMULIR 

DISPOSISI, DAN VALIDASI DAN BERITA ACARA PENGIRIMAN 

PD DIKTI 

Kode : LDV-BAPE 

Nomor : 

Rangkap :       Lembar. 

Diisi Oleh Unit Kerja Terkait : 

Berikut telah kami laporkan sejumlah data/dokumen untuk kepentingan PD DIKTI  : 

No Jenis Dokumen 
Copy Dok (√) 

Jumlah 
Hard Soft 

      

      

      

      

      

Catatan : 
Semarang, …………………………. 

   Diserahkan Oleh, 

   
 

   (…………………………………………) 

Diisi Oleh Ka. BAAK : 
       

 Disposisi :  KA. PASI  Lainnya :……………………         Harap segera ditindaklanjuti. 

Catatan : Semarang, …………………………. 

Didisposisi Oleh, 

 

(…………………………………………) 

Diisi Oleh KA. PASI: 

Bersama ini menyatakan bahwa sejumlah data sebagaimana yang tertera pada formulir LDV-BAPE Nomor :…………………………telah diolah serta 

dilaporkan ke : ……………………………………………………………… pada tanggal ……………………………………..pukul …………………………. 

dan telah dinyatakan terkirim kepada pihak terkait, dengan nomor verifikasi …………………………. 

Catatan : Semarang, …………………………. 

Diolah dan Dilaporkan Oleh, 

 

(…………………………………………) 

Diisi Oleh Ka. BAAK : 

Bersama ini kami laporkan bahwa sejumlah data yang dimaksud di atas telah dinyatakan dinyatakan valid dan telah terkirim kepada pihak terkait 

(sebagaimana dimaksud di atas).. 

     

Semarang, ………………………………… 

Kepala BAAK, 

 

…………………………………. 

   

Rektor ITB Semarang, 

 

…………………………………… 
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  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PJS Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 37/SOP- PJS /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 03.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMILIHAN JABATAN STRUKTURAL 
 

A. PENGERTIAN 

Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. 

 

B. PROSEDUR 

 

No SOP 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan Jabatan Struktural Program Studi 

Persyaratan Umum : 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Berusia maksimal  60  tahun  pada  saat diusulkan. 

c. Berpendidikan serendah-rendahnya S2. 

d. Sehat jasmani dan rohani. 

Persyaratan Khusus : 

1. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli/Tenaga Pengajar yang 

sudah mempunyai NIDN. 

2. Bersedia dicalonkan dalam satu paket sebagai Ketua Program Studi dan Sekretaris 

Program Studi sesuai peraturan yang berlaku yang dinyatakan secara tertulis dan  

bermaterai cukup. 

3. Tidak berada dalam status tugas belajar atau ijin belajar. 

4. Menandatangani surat pernyataan bermeterai yang cukup bahwa tidak akan merangkap 

jabatan struktural di Perguruan Tinggi lain jika terpilih. 

5. Untuk pengurus maupun anggota panitia pemilihan bakal calon yang ingin maju sebagai 

bakal calon Ketua dan atau Sekretaris Prodi, maka yang bersangkutan wajib 

mengajukan surat pengunduran diri sebagai panitia. 

Prosedur 

1. Panitia Pemilihan Ketua dan Sekretaris Prodi diusulkan oleh Ketua Prodi yang sedang 

menjabat kepada Rektor dan Wakil Rektor II. 

2. Panitia membuat pengumuman dan mengirim surat kepada para dosen guna memberi 

kesempatan untuk berkompetisi menjadi Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi beserta 

blanko pendaftaran. 

3. Calon Ketua Prodi mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan di sekretariat pemilihan 

sesuai batas waktu yang ditentukan. Persyaratan yang harus diserahkan saat pendaftaran 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan:  

b. Surat  pernyataan  bermeterai cukup,  bersedia dicalonkan dalam bentuk paket 

calon pimpinan Prodi dan tidak akan mengundurkan diri setelah penetapan paket 

calon pimpinan Prodi disetujui Ketua ITB Semarang. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

c. Surat pernyataan bermeterai yang cukup, tidak akan merangkap jabatan struktural 

jika terpilih.  

d. Salinan SK jabatan fungsional dan SK pangkat terakhir. 

e. Surat keterangan sehat  jasmani dan rohani dari dokter. 

f. Past foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar; 

4. Pendaftar bakal calon Ketua Prodi akan mendapatkan tanda terima pendaftaran dari 

panitia. 

5. Verifikasi calon Ketua Prodi dilanjutkan dengan penetapan calon Ketua Prodi oleh 

Panitia. 

6. Bakal calon Ketua Prodi yang lolos verifikasi mengusulkan paket bakal calon 

Sekretaris Prodi yang akan menjadi pasangannya dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan disertai surat pernyataan kesediaan dari calon Sekretaris. 

7. Verifikasi calon  Sekretaris  Prodi  dilanjutkan  dengan  penetapan paket bakal calon 

Ketua dan Sekretaris Prodi oleh Panitia. 

8. Pemilihan dapat dilakukan bila sekurang-kurangnya ada 2 paket bakal calon Ketua dan 

Sekretaris Prodi. 

9. Setiap paket bakal calon Ketua dan Sekretaris Prodi wajib menyampaikan program kerja 

secara tertulis paling lambat 7 hari sebelum pemilihan kepada panitia pemilihan dan 

diteruskan kepada pemilih. 

10. Rapat dosen untuk pemilihan paket calon pimpinan Prodi dapat dilaksanakan bila 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah  dosen di Prodi. 

11. Dosen yang berhalangan masuk tidak mengikuti rapat dinyatakan tidak hadir dan tidak 

punya hak suara memilih. 

12. Rapat pemilihan paket calon pimpinan Prodi dipimpin oleh Ketua Panitia. 

13. Apabila dalam hasil pemilihan belum diperoleh peringkat suara satu dan dua, maka 

dilakukan pemilihan ulang bagi  peringkat yang memperoleh suara sama. 

14. Paket calon pimpinan Prodi yang memperoleh suara peringkat pertama dan kedua, 

diajukan kepada Ketua ITB Semarang. 

15. Masa jabatan Kaprodi dan Sekprodi 4 tahun dan sesudahnya dapat dipilih dan diangkat 

kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama. 

16. Ketua dan Sekretaris Prodi diangkat dan ditetapkan oleh Ketua ITB Semarang. 

Pemilihan Jabatan Struktural Wakil Rektor 

Persyaratan Umum : 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Berusia  maksimal  60  tahun  pada  saat diusulkan. 

c. Berpendidikan serendah-rendahnya S2 

d. Sehat jasmani dan rohani. 

Persyaratan Khusus : 

a. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli. 

b. Tidak berada dalam status tugas belajar atau ijin belajar. 

c. Menandatangani surat pernyataan bermeterai yang cukup bahwa tidak akan merangkap 

jabatan struktural di perguruan tinggi lain jika terpilih. 

Prosedur : 

Jabatan Wakil Rektor dipilih oleh Rektor ITB Semarang dengan mempertimbangkan 

masukan-masukan dari Senat Perguruan Tinggi. 

Pemilihan Jabatan Stuktural Kepala Bagian 

Persyaratan Umum : 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Formulit Pendaftaran. 

2. Formulir Seleksi. 

3. Surat Keputusan 

 

 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

b. Berusia maksimal 60 tahun  pada  saat diusulkan. 

c. Berpendidikan serendah-rendahnya S2 untuk Kepala Pusat dan S1 untuk Kepala 

Bagian. 

d. Sehat jasmani dan rohani. 

Persyaratan Khusus : 

a. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli. 

b. Tidak berada dalam status tugas belajar yang dibiayai oleh negara. 

c. Menandatangani surat pernyataan bermeterai yang cukup bahwa tidak akan merangkap 

jabatan struktural di perguruan tinggi lain jika terpilih. 

Prosedur : 

Jabatan Kepala Bagian dipilih oleh Ketua ITB Semarang dengan mempertimbangkan 

masukan-masukan dari Senat Perguruan Tinggi. 
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Kode Dokumen : SOP-RP Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 38/SOP- RP /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

RAPAT PIMPINAN 
 

A. PENGERTIAN 

Rapat pimpinan dibagi  dua kriteria yakni rapat koordinasi periodik dan rapat dengan jadwal / 

agenda khusus. 

 

B. PROSEDUR 

 

1. Rapat periodik dilakukan satu bulan satu kali, sedangkan rapat dengan jadwal tertentu 

menyesuaikan agenda yang akan dibahas. 

2. Setiap rapat yang akan diselenggarakan harus memiliki maksud, tujuan dan masalah  yang akan 

dibahas dalam pertemuan/rapat tersebut. Misalnya, tujuan rapat itu untuk memecahkan suatu 

masalah, membuat keputusan, atau hanya brain storming / mengumpulkan informasi. 

3. Rektor ITB Semarang menentukan agenda utama rapat .  

4. Wakil Rektor II bersama dengan pihak terkait mempersiapkan hal-hal terkait peralatan rapat, 

ruang pertemuan,  waktu, peserta, dan akomodasi. 

5. Undangan rapat bisa dalam bentuk surat, email atau pesan pendek. 

6. Rapat dibuka oleh Wakil Rektor II atau Kaprodi/Ka.Unit atau Ketua Panitia dengan 

menyampaikan maksud diadakan rapat dan hal-hal utama yang akan dibahas. 

7. Rektor ITB Semarang memberikan paparan singkat. 

8. Hal hal penting dan poin-poin keputusan rapat dibuat notulensinya. 

9. Khusus rapat dengan agenda sangat penting, minimal yang hadir 2/3 dari jumlah ketua lembaga 

/ unit yang ada. 

10. Notulen disosialisasikan dan dilaksanakan sesuai keputusan rapat. 

11. Mengarsipkan semua kelengkapan rapat (undangan, daftar hadir, notulen, dan berita acara) 

sesuai dengan sistem pengarsipan yang benar. 
12. Melakukan kegiatan tindak lanjut terhadap hasil rapat, agar tujuan rapat yang telah ditetapkan 

sebelumnya benar-benar tercapai. 
 
Catatan: Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Undangan Rapat. 

2. Presensi Kehadiran 

3. Notulensi 

4. Berita Acara. 
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PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-KI Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 39/SOP- KI /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

KERJASAMA INSTITUSI 
 

A. PENGERTIAN 

 

Inisiasi kerjasama antara ITB Semarang dengan pihak eksternal dapat dirintis oleh Pusat Lembaga, 

Prodi, Lembaga atau Dosen dengan maksud mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 

dan memberi manfaat dan kemajuan kemajuan ITB Semarang. Kerjasama dengan pihak eksternal 

didasari atas asas keadilan, taat terhadap hukum yang berlaku dan saling menguntungkan. 

 

B. PROSEDUR 

 

No SOP 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 
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Penjajagan Kerjasama. 

Kedua belah pihak melakukan penjajagan pra kerjasama dengan melakukan komunikasi 

intensif dan atau saling melakukan kunjungan. 

Sebelum pengajuan surat resmi untuk menyusun draft MOU dengan pihak eksternal, inisiator 

kerjasama melakukan diskusi dengan team kecil guna membahas rencana kerjasama dari 

berbagai sisi.  

Inisiator lalu mengajukan surat kepada Rektor ITB Semarang dengan tembusan ke Wakil 

Rektor I dan Wakil Rektor II.  Ketua akan memberi keputusan untuk menolak, menunda atau  

melanjutkan rencana kerjasama dimaksud.  

 

Penyusunan Draft Kerjasama (MOU). 

Penyusunan draft MOU kerjasama dapat dilakukan oleh pihak ITB Semarang  atau pihak 

eksternal. Jika draft dibuat ITB Semarang, maka pihak eksternal ikut mereview perjanjian.  

Sebaliknya jika draft MOU dibuat oleh eksternal, pihak ITB Semarang ikut mereview. 

 

Konsultasi Draft Pasal-Pasal Kerjasama 

Inisiator bersama tim kecil draft MOU melakukan kosultasi kepada Ketua, Wakil Ketua dan 

Pusat yang secara teknis operasional akan melaksanakan kerjasama. 

 

Penandatangan Naskah Kerjasama (MOU) 

Penandatangan nota kerjasama dilakukan oleh kedua belah pihak, masing-masing menerima 

naskah MoU. Lokasi penandatanganan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

 

Penandatangan Naskah Kerjasama (MOU) 

Penandatanganan naskan perjanjian atau MOU dilakukan oleh Ketua atau wakil yang 

ditunjuk oleh Ketua. Sedangkan dari pihak eksternal menyesuaikan peraturan pihak mitra 

kerjasama. 

 

 

Implementasi MOU. 

Implementasi MOU berlangsung selama batas waktu yang telah ditentukan. 
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Catatan: Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Dokumen MOU. 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

No SOP 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Evaluasi MOU 

MOU akan dievaluasi secara terus menerus. Bila dalam perjalanan ditemukan ketidaksesuaian 

dengan butir butir kesepakatan, maka akan diadakan evaluasi Evaluasi juga dapat 

dilaksanakan pada akhir masa berlakunya kerjasama. 

 

Perpanjangan MoU 

Kerjasama dapat diperpanjang atau berhenti didasarkan  hasil evaluasi dan kesepakatan kedua 

belah pihak. 
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Kode Dokumen : SOP-PD Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : .40/SOP- PD /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 01.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGELOLAAN DANA 
 

A. PENGERTIAN 

Pengelolaan dana pada dasarnya adalah pengelolaan pelaksanaan kegiatan sesuai RKAT/anggaran 

tahunan. Pengelolaan dana, ITB Semarang wajib berpedoman pada peraturan Yayasan Pendidikan  

Tri Mulia Utama Semarang tentang pengelolaan dana dan pertanggungjawaban kegiatan. 
 

B. PROSEDUR 
 

 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Bukti Pembayaran. 

2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan. 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

No SOP 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Dana yang dikeluarkan tidak boleh melebihi anggaran yang ditetapkan. Jika terpaksa lebih 

besar dari anggaran, perlu mendapatkan persetujuan dari Pimpinan. 

Dana wajib dibayarkan kepada pihak ke III yang melaksanakan pekerjaan. Disarankan jika 

nilainya lebih dari Rp. 2.500.000 pembayaran dilakukan melalui transfer bank.  

Pertanggungjawaban atas kas bon (pinjaman sementara) kepada bendahara kegiatan paling 

lama 10 hari setelah kegiatan selesai. 

Pengelolaan dana dikoordinasikan oleh Wakil Rektor II dan pelaksanaannya dilakukan oleh 

BAUK. 

Pengelolaan dana mengedepankan asas good corporate governance, tata kelola keuangan 

yang baik dan benar. 
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Kode Dokumen : SOP-PAK Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 41/SOP-PAK/2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 03.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAJUAN ANGGARAN KEUANGAN 

 

A. PENGERTIAN 

 

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan 

secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. 

Anggaran ITB Semarang dibagi ke dalam : 

1. Anggaran tahunan disusun dengan sistem bottom up dan partisipatif. Artinya pihak-pihak yang 

berkepentingan diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam mengusulkan dan memberi 

masukan anggaran untuk tahun mendatang. 

2. Anggaran pusat adalah anggaran gabungan dari berbagai unit kerja terkait. 

3. Anggaran Program Studi adalah anggaran dari Program Studi S1 Manajemen dan S1 

Akuntansi. 

4. Anggaran kegiatan kemahasiswaan adalah anggaran yang digunakan untuk kegiatan BEM, 

UKM, dan lainnya. 

 

B. TUJUAN 

 

1. Supaya petugas mengetahui tata cara pengajuan anggaran keuangan. 

2. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja. 

3. Agar mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi tiap-tiap posisi.  

4. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 

5. Terjalin komunikasi dan koordinasi masing-masing bagian. 

6. Melindungi lembaga dan petugas/pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

C. RUANG LINGKUP 

1. Ruang lingkup pihak terkait : a)   Ketua 

b) Wakil Rektor II 

c) Seluruh Unit Kerja. 

Ruang lingkup pekerjaan : 

Standar operasional prosedur pengajuan anggaran keuangan ITB Semarang. 

 

D. PROSEDUR 

 

1. Masing-masing Kepala unit kerja membuat anggaran penerimaan dan pengeluaran anggaran 

tahun mendatang kepada Wakil Rektor II, dengan sistematika yang telah ditetapkan. 

2. Wakil Rektor II mengajukan seluruh anggaran kepada Ketua untuk melakukan finalisasi. 

3. Jika kegiatan dirasa terlalu banyak, sementara lembaga tidak bisa memberikan pembiayaan 

penuh, maka secara musyawarah ada kegiatan-kegiatan yang dikurangi. 
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4. Seluruh anggaran di unit kerja digabungkan, yang kemudian menjadi anggaran tangunan ITB 

Semarang tahun depan (yang disahkan pada bulan Desember tahun sebelumnya). 
 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

E. FLOW CHART 

 

UNIT 

KERJA 

 

 

 
 

Wakil 

Rektor II 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

F. INDIKATOR KEBERHASILAN 

 

1. Pengajuan anggaran tahunan sesuai dengan prosedur. 

2. Pemohon tidak merasa kesulitan dalam mengikuti SOP ini. 

3. Kinerja petugas/pegawai meningkat. 

4. Masing-masing pegawai mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsinya.  

5. Alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai menjadi jelas. 

6. Tidak terjadi malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Tidak terjadi kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

G. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Sistematika pengajuan anggaran tahunan 

 

H. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Sistematika Pengajuan Anggaran Tahunan (SPAT) 

 

Lampiran dapat dilihat pada halaman berikut : 

Menyusun anggaran 

penerimaan dan 

pengeluaran. 

Mereview dan 

menyusun anggenda 

rapat anggaran. 

Mereview ulang 

anggaran yang harus 

diprioritaskan. 

Memutuskan 

Anggaran Masuk dan 

Anggaran Keluar 

Lembaga. 

Mengetahui Keputusan 

Anggaran Masuk dan 

Anggaran Keluar Lembaga. 

Mendistribusikan 

keputusan Anggaran 

Masuk dan Anggaran 

Keluar Lembaga. 

Merealisasikan anggaran 

dan membuat laporan 

pertanggung jawaban. 
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FORMULIR 

SISTEMATIKA PENGAJUAN ANGGARAN TAHUNAN (SPAT) 

Kode : SPAT 

Nomor : 

Rangkap :       Lembar. 

BAB I    RUANG LINGKUP PENGAJUAN ANGGARAN 

1.1. Unit Kerja Pengusul Anggaran 

1.2. Tujuan Pengajuan Anggaran 

1.3. Alokasi Anggaran 

 

BAB II   ANGGARAN PENDAPATAN 

No Sumber Pendapatan Quantity 
Pendapatan/ 

Quantity 
Total Keterangan 

      

      

      

      

      

      

Jumlah   

 

BAB III  ANGGARAN PENGELUARAN 

No Uraian Quantity 
Pengeluaran

/ Quantity 
Total Keterangan 

      

      

      

      

      

      

Jumlah   
 

 

Catatan : 

 

Semarang,……………………………………. 

Diajukan Oleh : 

Unit Kerja ……………………………… 

 

 

…………………………………………… 

 

Mengetahui : 

Wakil II 

 

 

………………………………………… 

Disetuju Oleh : 

Rektor 

 

 

…………………………………………… 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PDK Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 42/SOP- PDK /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 04.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAJUAN DANA KEGIATAN 

 

A. PENGERTIAN 

Pencairan dana kegiatan adalah proses pengeluaran dana kegiatan dari Kasubag. Keuangan untuk 

membiayai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan ITB Semarang. 

 

B. TUJUAN 

1. Pemohon mengetahui tata cara pencairan dana kegiatan. 

2. Adanya koordinasi yang harmonis antara unit kerja terkait. 

3. Merupakan pedoman bagi para petugas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pihak terkait  : a).   Wakil Rektor II 

  b).   Kasubag. Keuangan 

  c).   Pemohon.  

Ruang lingkup pekerjaan : 

- Standar opearsional prosedur pencairan dana seluruh kegiatan yang membutuhkan biaya. 

 

D. PROSEDUR 

1. Pemohon meminta Formulir Permohonan Pencairan Dana Kegiatan (FPDK) ke Kabag. BAUK. 

2. Pemohon mengisi dan menandatangani FPDK kemudian diajukan ke Wakil Rektor II dan 

disertakan dengan laporan/bukti kegiatan. Jika: 

a. Tidak disetujui, perlu dilakukan evaluasi ulang atas kegiatan yang dimaksud. 

b. Disetujui, FPDK diserahkan ke Kasubag. Keuangan. 

3. Kasubag. Keuangan meminta kepada pemohon untuk menandatangani Tanda Terima Pencairan 

Dana Kegiatan (TTPDK). 

4. Pemohon memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan TTPDK kepada Wakil 

Rektor II. 

5. Proses selesai. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 

 

E. FLOW CHART 

 

Flow chart dalam SOP ini sebagai berikut : 
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(1) 

PEMOHON 

(2) 

Wakil Rektor II 

(3) 

KA. BAUK 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. INDIKATOR KEBERHASILAN 

1. Pemohon mengetahui/memahami prosedur pencairan dana kegiatan. 

2. Koordinasi dan kerja sama antar unit kerja terkait dengan harmonis. 

3. Terjalin kontrol dari antar bagian terkait. 

4. Pencairan dana kegiatan sesuai dengan prosedur. 

5. Kegiatan terkoordinir dengan baik. 

 

G. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. Formulir Permohonan Pencairan Dana Kegiatan (FPDK) (rangkap 1) 

2. Tanda Terima Pencairan Dana (TTPD) (rangkap 2) 

3. Dokumen / Laporan (rangkap 3). 

 

H. LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

Lampiran dalam SOP ini sebagai berikut : 
 

 

Start 

Mengisi dan 

menandatangani 

FPDK. 

Laporan 

Keg. 1 

2 

Melampirkan 

Laporan 

Kegiatan. 

FPDK 
1 

Mengevaluasi 

FPDK & Laporan 

Hasil Kegiatan. 

Persetujuan 

Ya 

Memperbaiki 

Hasil Laporan. 

Dana Dapat 

Dicairkan, 

dengan 

Lampiran. 

Laporan 

Keg. 1 

3 

FPDK 
1 

Mencairkan 

Dana Kegiatan 

Yang Ditanda 

Tangani 

Pemohon. 

TTPDK 
1 

Mengadmin

istrasikan 

Laporan 

Keg. 1 FPDK 
1 

T

T 

End 

Keterangan : 

FPDK  = Formulir Permohonan 

Pencairan Dana Kegiatan. 

TTPDK  = Tanda Terima Pencairan Dana 

Kegiatan. 
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Lampiran 1 : Formulir Permohonan Pencairan Dana Kegiatan (FPDK)  

 

FORMULIR PERMOHONAN  

PENCAIRAN DANA KEGIATAN 

Kode :  FPDK 

No. : 

Rangkap : 01 Lembar 

         

Bersama ini, kami pelaksana kegiatan : 

   

No Nama Pelaksana Jabatan di Kegiatan 

   

   

   

   

   
 

Identitas Kegiatan :     

- Jenis Kegiatan :     

- Judul  :     

- Jumlah Pelaksana  :  Orang.   

- Tempat    :     

- 

- 

Tanggal  

Lama  

  : 

:           

      sampai dengan : 

hari/minggu/bulan. 

 

 

 

         

Mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan sebagaimana yang dimaksud di atas, sebesar : 

Rp.                                    (Terbilang =                                                                                                                                ). 

dengan melampirkan : 

         

 

Pemohon, 

 

 

……………………………. 

Tanggal  : 

   Disetujui Oleh, 

Wakil Rektor II, 

 

 

………………………….. 

   Tanggal  : 

 

Lampiran 2 : Tanda TerimaPencairan Dana Kegiatan (TTPDK)  

 

 

 

 

 

 

TANDA TERIMA  

PENCAIRAN DANA KEGIATAN 

Kode :  TTPDK 

No : 

No  FPDK : 

Rangkap : 02 Lembar. 

      

Sudah terima  uang sebesar Rp.                                (Terbilang =                                                                                                         ) 

Nama kegiatan   : 

      
       

Semarang,………………………….      

Penerima, 
 

 

 
 

………………………………. 

   Petugas, 
 

 

 
 

…………………………….. 
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  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PUK Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 43/SOP- PUK /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 01.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBAYARAN UANG KULIAH/SPP 
 

A. PENGERTIAN 

Kegiatan mahasiswa adalah wadah aktivitas kemahasiswaan di luar kelas untuk mengembangkan 

minat, bakat dan keahlian tertentu. 

 

B. PROSEDUR 

 

 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Bukti Pembayaran. 

2. Laporan Pembayaran. 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

1. Petugas BAUK memberikan slip setoran uang kuliah kepada mahasiswa yang akan membayar 

uang kuliah. 

2. Pembayaran bisa dilakukan lewat tunai ke BAUK atau pembayaran ke rekening Bank ITB 

Semarang yang telah ditunjuk.  

3. Berdasarkan data pembayaran mahasiswa, petugas BAUK membuat catatan slip setoran uang 

kuliah 

4. Setelah sesuai, selanjutnya membuat rekapitulasi segala pendapatan untuk laporan ke Wakil 

Rektor II. 

5. Membuat daftar tunggakan uang kuliah mahasiswa per akhir bulan dan disampaikan ke Wakil 

Rektor II diteruskan ke Prodi dan Dosen Wali. 
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Kode Dokumen : SOP-PK Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 44/SOP- PK /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAPORAN KEUANGAN 
 

A. PENGERTIAN 

 

B. PROSEDUR 

 

Pelaporan keuangan di ITB Semarang dimaksudkan untuk menyajikan dan mengungkapkan  

aktivitas lembaga pendidikan serta unit-unit di dalamnya dan sumber daya ekonomi yang 

dipercayakan oleh para penyumbang, anggota organisasi lembaga pendidikan tersebut, kreditur dan 

pihak lain serta untuk mempertanggung jawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dengan memperhatikan prinsip- prinsip akuntabilitas. 

 

Sistem akuntansi di ITB Semarang merupakan proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan 

keuangan  sebagai tolok ukur kinerja khususnya kinerja keuangan, media akuntabilitas dan 

transparansi publik guna  pegambilan keputusan pihak-pihak yang terkait. Aturan mengenai tujuan, 

prinsip, sumber pendanaan, dan pengelolaan keuangan ITB Semarang berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PSAK entitas nirlaba. 

 

Pendanaan proses pendidikan beserta sarana prasarana diperoleh dari sumber pemerintah, 

mahasiswa dan masyarakat dengan perincian sebagai berikut:  

1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/uang kuliah 

2. Biaya seleksi masuk perguruan tinggi. 

3. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi. 

4. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

5. Sumbangan dan hibah dari pemerintah, lembaga non-pemerintah maupun perorangan. 

6. Penerimaan dari masyarakat lainnya. 

No SOP 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerimaan Kas di ITB Semarang sebagai berikut: 

a. BAUK menerima pembayaran melalui tunai. Segera setelah terkumpul disetorkan ke bank. 

b. Menerbitkan Bukti Penerimaan Kas, dan ditandatangani. 

c. Melakukan pencatatan ke dalam buku kas dan setoran bank. 

d. Menyimpan dokumen yang berhubungan dengan penerimaan kas tersebut 

 

Pengeluaran Kas  di  ITB Semarang  sebagai berikut 

a. Membuat permintaan uang untuk kebutuhan  atau pengeluaran uang harian. 

b. Melakukan pemeriksaan validitas dokumen yang meliputi : kuantitas, keterangan, jumlah 

dan peruntukan. 

c. Menerbitkan Bukti Pengeluaran kas dan disetujui oleh Wakil Rektor II 

d. Meminta tandatangan kepada penerima kas sebagai bukti pengeluaran kas. 

e. Dana diserahkan kepada bendahara panitia atau pihak III yang berkaitan dengan pekerjaan 

atau pengadaan 

f. Mencatat dokumen pengeluaran kedalam Buku Pengeluaran Kas. 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Uang. 

2. Laporan Keuangan. 

 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

No SOP 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Menyimpan dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran kas tersebut. 

 

Penerimaan Pembayaran SPP/uang kuliah  : 

a. Memberikan slip setoran uang kuluah kepada mahasiswa yang akan membayar uang 

kuliah. 

b. Mengarahkan mahasiswa untuk melakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk atau ke 

BAUK. 

c. Bagian keuangan mencatat pembayaran mahasiswa berdasar setoran SPP mahasiswa. 

d. Bagian BAUK membuat rekapan mahasiswa yang sudah memenuhi pembayaran SPP dan 

yang menunggak. 

e. Rekapan tunggakan dilaporkan kepada Wakil Rektor II dan Kaprodi. 

 

Pembuatan Laporan Keuangan 

a. Kegiatan pertama adalah  pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti 

pencatatan. 

b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal. 

c. Memindah bukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam 

akun buku besar. 

d. Penyusunan neraca saldo (trial balance) berdasarkan akun-akun buku besar. 

e. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian (adjusting entries). 

f. Penyusunan kertas kerja (work sheet) atau neraca lajur 

g. Laporan Surplust Devisit. 

h. Laporan Arus Kas 

i. Pembuatan Neraca atau Laporan Posisi Keuangan 
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Kode Dokumen : SOP-PAP Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 45/SOP- PAP /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 06.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERMINTAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)  

& ALAT PERLENGKAPAN KANTOR (APK) 

 

A. PENGERTIAN 

Permintaan ATK dan APK  merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di 

lingkungan ITB Semarang dalam rangka memenuhi kebutuhan unit kerja tersebut dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. 

 

B. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pihak terkait : 

1. Pengambil keputusan  : Yayasan, Rektor, Wakil II. 

2. Pemohon  : Seluruh unit kerja dan BEM (yang membutuhkan). 

3. Pelaksana : Ka. Bagian Rumah Tangga 

Ruang lingkup pekerjaan : 

1. Penyediaan ATK dan APK 

2. Pengadministrasian/pencatatan ATK dan APK masuk dan keluar. 

 

C. TUJUAN 

1. Pemohon menjadi mengetahui/memahami prosedur permintaan kebutuhan ATK dan APK. 

2. Sebagai pedoman bagi petugas di seluruh unit kerja untuk menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya. 

3. Supaya terjadi koordinasi dan kerja sama yang harmonis antar unit kerja terkait. 

4. Masing-masing bagian terkait, saling melakukan kontrol. 

5. Seluruh ATK dan APK teradministrasi dengan baik. 

 

D. SASARAN 

1. Pemohon mempelajari SOP 

2. Pihak yang terkait selalu mengikuti SOP yang sudah dilegalkan oleh atasan 

3. Membentuk budaya kerja yang harmonis. 

 

E. PROSEDUR 

1. Pemohon meminta Formulir Permintaan ATK dan APK (FPAP) (rangkap 1) kepada bagian 

Rumah Tangga. 

2. Mengisi formulir tersebut sesuai dengan kebutuhan dan disertai dengan tanda tangan pemohon. 
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3. Menyerahkan kembali formulir tersebut kepada bagian Rumah Tangga. 

4. Bagian Rumah Tangga melakukan pengecekan apakah kebutuhan ATK dan APK tersebut 

masih mempunyai persediaan atau tidak. 

5. Jika persediaan masih ada, maka : 

a. Ka. Bagian Rumah Tangga menyiapkan barang-barang tersebut, kemudian mencatat ke stock 

keluar “Buku Stock ATK / APK”. 

b. Ka. Bagian Rumah Tangga menyerahkan ke pemohon yang disertai tanda tangan sebagai 

bukti serah terima. 

6. Jika persediaan sudah habis, maka : 

a. Ka. Bagian Rumah Tangga melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembelian 

barang tersebut. 

b. Mengajukan FPAP ke kabag. BAUK. 

7. Kabag. BAUK menerima FPAP kemudian melakukan pemeriksaan dan ototrisasi. 

8. Jika permohonan tersebut dianggap tidak atau belum terlalu dibutuhkan, maka perlu dilakukan 

evaluasi ulang. 

9. Jika permohonan tersebut dianggap segera dipenuhi, maka : 

a. Ka. BAUK “menyetujui” yang disertai dengan tanda tangan, dengan catatan sebagai berikut 

: 

No Range Biaya Otorisasi 

1 

2 

3 

4 

≤ Rp. 500.000,- 

Rp. 501.000,-    s/d Rp. 1.000.000,- 

Rp. 1.000.001,- s/d Rp. 3.000.000,- 

> 3.000.000,- 

Kabag. BAUK 

ITB Semarang 

Rektor ITB  Semarang 

Yayasan Pendidikan Tri Mulia Utama Semarang. 

b. Ka. BAUK menyerahkan FPAP Ka. Bagian Rumah Tangga untuk dibelanjakan. 

10. Ka. Bagian Rumah Tangga menerima FPAP dan membelanjakan seluruh kebutuhan tersebut. 

11. Ka. Bagian Rumah Tangga mencocokan antara FPAP dan nota (baik fisik barang maupun 

jumlah uang), jika : 

a. Tidak cocok, mengembalikan ke toko yang bersangkutan. 

b. Sudah cocok, maka : 

1) Mencatat barang-barang tersebut sebagai  stock masuk pada “Buku Stock ATK / APK”. 

2) Menyerahkan FPAP yang dilampiri nota belanja ke kabag. BAUK yang disertai dengan 

tanda pemeriksaan dari bagian Rumah Tangga. 

12. Kabag. BAUK memeriksa FPAP dengan nota belanja, dan melakukan pembukuan kas keluar. 

13. Kabag. BAUK mengarsip FPAP yang dilampiri dengan nota belanja berdasarkan “tanggal”. 

14. Proses selesai. 

 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 

 

F. FLOW CHART 

 

Ada pada halaman berikut : 
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(1) 

PEMOHON 

(2) 

RUMAH TANGGA 

(3)  

KA. BAUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Start 

Mengisi dan 

menandatangani 

FPAP. 

FPAP 
1 

Melakukan 

pengecekan stock 

ATK/APK. 

Stock 

Ada 

Menerima 

ATK/APK dan 

menandatangani 

tanda terima. 

Habis 

Mengusulkan 

Pembelian. 

1 

Melakukan 

pemeriksaan 

otorisasi 

persetujuan. 

Persetujuan 

Ka. BAUK /Ketua / 
Sekretaris /Yayasan. 

Tidak 

Ya 

(Tidak 

dilakukan 

pembelian). 

Menandatangani 

FPAP. 

FPAP 
1 

2 

3 

FPAP 
1 

2 

Melakukan 

pembelanjaan sesuai 

dengan persetujuan. 

Melakukan 

pencocokan atas 

barang yang dibeli 

dengan nota belanja. 

Kesesuaian 

Tidak 

sesuai 

Dikem

balikan

. 

Mencatat ke dalam 

Buku Stck ATK/APK 

& Menyerahkan 

Nota serta FPAP. 

       Nota 
1 FPAP 

1 

       Nota 
1 FPAP 

1 

3 

T

T 

End 

Sesuai 

FPAP = Formulir Permintaan ATK & APK 
APK = Alat Perlengkapan Kantor 
ATK = Alat Tulis Kantor. 
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G. INDIKATOR KEBERHASILAN 

1. Permintaan ATK & APK sesuai dengan SOP. 

2. Tidak terjadi over lap pekerjaan. 

3. ATK/APK stock masuk dan keluar selalu tercatat dalam Buku Stock ATK / APK. 

4. Pembelanjaan selalu mendapat persetujuan dari pihak yang mempunyai wewenang melakukan 

otorisasi dan tidak melampaui batas wewenang masing-masing. 

 

H. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. Formulir Permintaan ATK dan APK (FPAP) (Lampiran 1) 

2. Buku Stock ATK / APK (Lampiran 2) 

3. Nota belanja (dari toko yang bersangkutan). 

 

I. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Formulir Pengajuan ATK dan APK (FPAP)  

 

FORMULIR PERMINTAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)  
& ALAT PERLENGKAPAN KANTOR (APK) 

Kode : FPAP 

No : 
Rangkap : 01 Lembar. 

          

Pemohon :         

Tanggal  : 
        

Kebutuhan (√) :  ATK  APK     

  

 

 

 

Sebutkan : ……………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………

. 

Estimasi Biaya*) : Rp.                          Terbilang =                        
   

Otorisasi (√)**) :  Ka. BAUK  Rektor  Bendahara Yayasam  Yayasan 
          

   

Pemohon, 

 

 

 

………………….…………. 
Tanggal : 

 

Diperiksa, 

Ka. BAUK 

 

 

………………………………. 
Tanggal : 

Disetujui, 

 

 

 

………………………………. 
Tanggal : 

 

Keterangan : *) Diisi oleh bagian Rumah Tangga **) Diisi oleh Kabag. BAUK.   
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FORMULIR PERMINTAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)  
& ALAT PERLENGKAPAN KANTOR (ATK) 

Kode : FPAP 

No : 
Rangkap : 01 Lembar. 

          

Pemohon :         

Tanggal  : 
        

Kebutuhan (√) :  ATK  APK     

  

 

 

 

Sebutkan : ………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………… 

Estimasi Biaya*) : Rp.                           Terbilang =                        
   

Otorisasi (√)**) :  Ka. BAUK  Ketua   Bendahara Yayasan  Yayasan 
          

   

Pemohon, 

 

 

 

………………….…………. 
Tanggal : 

 

Diperiksa, 

Ka. BAUK 

 

 

………………………………. 
Tanggal : 

Disetujui, 

 

 

 

………………………………. 
Tanggal : 

 

Keterangan : *) Diisi oleh bagian Rumah Tangga **) Diisi oleh Kabag. BAUK.   

 

Lampiran 2 : Buku Stock ATK / APK 

 

REKAPITULASI STOCK  

ALAT TULIS KANTOR (ATK)  

Nama Barang  :  

Satuan :  

   

No Tanggal 
Barang (Unit) Paraf/Tanda Tangan 

Masuk Keluar Sisa Pemakai*) Petugas / 
Cecker 

          

          

          

          

          

          

          

          

*) Penerima barang, sekaligus sebagai tanda terima.  
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BARANG YANG TERMASUK KE DALAM ALAT PERLENGKAPAN KANTOR (APK) : 

 

1. Meja Kuliah 

2. Bangku/kursi Kuliah 

3. Meja di ruang kerja 

4. Kursi di ruang kerja 

5. Ac, kipas angin 

6. White/black board 

7. Meja di ruang tunggu/tamu 

8. Kursi di ruang tunggu/tamu 

9. Almari / filling kabinet 

10. Komputer, CPU, keyboard, mouse 

11. Printer  

12. Telephone  

13. Dispenser 

14. Dan lain-lain,  segala sesuatu yang tidak habis pakai, namun ada penyusutan. 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _____________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _____________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _____________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PFL Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 46/SOP-PFL/2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 04.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMINJAMAN FASILITAS LEMBAGA 

 

A. PENGERTIAN 
 

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu 

usaha untuk mencapai tujuan. Peminjaman fasilitas disesuaikan dengan kegiatan yang ada di ITB 

Semarang. 
 

B. TUJUAN 
 

1. Supaya pemohon mengetahui prosedur peminjaman fasilitas yang dimiliki oleh lembaga. 

2. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja. 

3. Agar mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi tiap-tiap posisi.  

4. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 

5. Terjalin komunikasi dan koordinasi masing-masing bagian. 

6. Melindungi lembaga dan petugas/pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 
 

C. RUANG LINGKUP 

1. Ruang lingkup pihak terkait : a. Ka. BAUK 

b. Kasubag. Rumah Tangga 

c. Pemohon. 

2. Ruang lingkup pekerjaan : 

Standar opearsional prosedur peminjaman fasilitas yang ada di lingkungan ITB Semarang. 

Fasilitas yang dimaksud disini terdiri dari : 

a. Ruangan, LCD, laptop, komputer, printer, viewer, kipas angin, meubeler, dan sebagainya. 

b. Sedangkan untuk mobil dan laboratorium diatur didalam SOP tersendiri. 
 

3. PROSEDUR  
 

1. Pemohon mengisi Formulir Peminjaman Fasilitas (FPFL) yang disediakan oleh Kasubag. 

Rumah Tangga. 

2. FPFL yang telah diisi kemudian dimintakan persetujuan Ka. BAUK (minimal 3 hari) sebelum 

pelaksanaan kegiatan. 

3. Selanjutnya diserahkan ke Kasubag. Rumah Tangga untuk ditindaklanjuti. 

4. Kasubag Rumah Tangga menyiapkan segala bentuk fasilitas yang akan dipinjam. 

5. Setelah kegiatan selesai, pemohon mengisi formulir Berita Acara Pengembalian Peminjaman 

Fasilitas Lembaga (BA-PPFL) di Kabag. Rumah Tangga. 

6. Kasubag. Rumah Tangga mengecek kelengkapan dan kondisi fasilitas tersebut. Bilamana 

terjadi ketidaksesuaian dengan keadaan semula menjadi tanggung jawab peminjam. 

7. Kasubag. Rumah Tangga membuat laporan kepada Wakil Rektor II. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 



Standart  Operational Procedure 
ITB Semarang  

4. FLOW CHART 

 

Flow chart dalam SOP ini nampak pada gambar berikut : 

 

KASUBAG. 

RUMAH 

TANGGA 

 

 

 
 

 

 

PEMOHON 

 

 

 

 

 

 

KA. BAUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INDIKATOR KEBERHASILAN 

 

1. Peminjaman fasilitas lembaga sesuai dengan prosedur. 

2. Pemohon tidak merasa kesulitan dalam mengikuti SOP ini. 

3. Kinerja petugas/pegawai meningkat. 

4. Masing-masing pegawai mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsinya.  

5. Alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai menjadi jelas. 

6. Tidak terjadi malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Tidak terjadi kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

6. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

Dokumen peminjaman fasilitas lembaga berupa Formulir Peminjaman Fasilitas (FPFL). 

 

7. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran dalam SOP ini berupa Formulir Peminjaman Fasilitas Lembaga (FPFL) pada halaman 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Menyiapkan 

FPFL. 

Mengisi dan 

Menandatangani 

FPFL. 

Mempelajari urgentsi 

kebutuhan, menetapkan 

persetujuan. 

Mempersiapkan 

segala 

sesuatunya. 

Mempergunakan 

fasilitas sebagaimana 

mestinya. 

Mengecek 

kelengkapan dan 

kondisi fasilitas. 

Membuat laporan 

/ mengisi 

 BA-PPFL. 

Menerima laporan kegiatan, 

kelengkapan dan kondisi 

fasilitas. 

Mengarsip 

FPFL & 

BA-PPFL . 
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Lampiran 1   : Formulir Peminjaman Fasilitas Lembaga (FPFL) 

 

FORMULIR  

PEMINJAMAN FASILITAS LEMBAGA 

Kode :  FPFL 

No : 

Rangkap : 01 Lembar 

         

Bersama ini, saya mengajukan permohonan peminjaman fasilitas lembaga, dengan identitas sebagai berikut : 

IDENTITAS PEMOHON :   

 Nama Pemohon  :      

 Jabatan Struktural  :      

 No HP/PIN  :      

         

JENIS FASILITAS :   

 No Jenis Fasilitas Yang Dipinjam Jumlah 

    

    

    

    

    

KEPERLUAN :   

 Jenis Kegiatan :      

 Tanggal :   Sampai dengan  :   

 Jam Penggunaan :               WIB  Sampai dengan  :                WIB. 

        

Semarang,  …………………     

 

Pemohon, 

 

………………………. 

   Disetujui, 

Ka. BAUK 

 

………………………. 

 

BERITA ACARA 

PENGEMBALIAN PEMINJAMAN  

FASILITAS LEMBAGA 

Kode :  BA-PPFL 

No. : 

No. FPFL : 

Rangkap : 01 Lembar 

      

Bersama ini, telah saya terima pengembalian laboratorium untuk keperluan sebagaimana yang tertera pada FPFL dengan 

kondisi (√) :  

 [    ]  Baik.  [    ]   Ada kerusakan : 

 [    ]  Lengkap.  [    ]   Tidak Lengkap, kurang : 

 Tanggal Kembali :   Lama Pinjam :             (jam/hari/minggu/bulan). 

        

        

Semarang,  …………………     

Dikembalikan Oleh : 

Peminjam, 

 

………………………. 

Cecker : 

Kabsubag. Rumah Tangga, 

 

………………………. 

 

Mengetahui, 

PUKET II, 

 

………………………. 
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  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PKD Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 47/SOP-PKD/2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 05.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN KENDARAAN DINAS 

 

A. PENGERTIAN 

1. Peminjaman kendaraan dinas merupakan kegiatan penggunaan kendaraan dinas oleh peminjam 

untuk kebutuhan kedinasan.  

2. Peminjam adalah unit kerja, pegawai, mahasiswa dan masyarakat umum. 

3. Di luar kedinasan, kendaraan dinas dapat dipinjamkan kepada peminjam dengan dipungut biaya 

sebagai sumber RGA, selama tidak mengganggu operasional kegiatan ITB Semarang. 

 

B. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pihak terkait  : a).  Kabag. BAUK 

  b).  Ka. Bagian Rumah Tangga 

  c).  Pemohon. 

Ruang lingkup pekerjaan : 

- Standar operasional prosedur pengajuan peminjaman kendaraan dinas ke Kabag. BAUK ITB 

Semarang. 

 

C. TUJUAN 

1. Pemohon mengetahui tata cara peminjaman kendaraan dinas. 

2. Adanya koordinasi yang harmonis antar unit kerja terkait. 

3. Merupakan pedoman bagi para petugas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

4. Kendaraan dinas dapat terpantau keberadaannya, kegunaannya, dan pengguna. 

 

D. SASARAN 

1. Terciptanya koordinasi yang harmonis antar unit kerja terkait dalam peminjaman kendaraan 

dinas. 

2. Unit kerja terkait melakukan peminjaman kendaraan dinas sesuai dengan prosedur. 

 

E. PROSEDUR 

1. Pemohon meminta Formulir Pemohonan Peminjaman Kendaraan Dinas (FPKD) kepada Ka. 

Bagian Rumah Tangga dan mengisi formulir tersebut (minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan 

kegiatan). 

2. Ka. Bagian Rumah Tangga menyampaikan FPKD kepada Kabag. BAUK, jika : 

a. Tidak disetujui, evaluasi ulang kegiatan. 

b. Disetujui, selanjutnya diserahkan ke bagian Rumah Tangga untuk ditindaklanjuti. 

5. Ka. Bagian Rumah Tangga bersama-sama dengan pengemudi mengecek kelengkapan dan 

kondisi kendaraan dinas. 
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6. Ka. Bagian Rumah Tangga menyerahkan kunci, STNK dan Surat Tugas (ST) yang 

ditandatangani oleh Kabag. BAUK kepada pengemudi. 

7. Ka. Bagian Rumah Tangga dan pengemudi menandatangani Berita Acara Peminjaman 

Kendaraan Dinas (BA-PKD1) serah terima kendaraan beserta kelengkapannya. 

8. Setelah kegiatan selesai, pengemudi mengembalikan kendaraan dinas beserta kunci dan STNK 

kepada Ka. Bagian Rumah Tangga.   

9. Pengemudi mengisi dan menandatangani Berita Acara Peminjaman Kendaraan Dinas (BA-

PKD2) di Ka. Bagian Rumah Tangga. 

10. Ka. Bagian Rumah Tangga bersama pengemudi, mengecek kelengkapan kendaraan dinas 

sesuai dengan keadaan semula. 

11. Bilamana terjadi ketidaksesuaian dengan keadaan semula menjadi tanggung jawab peminjam. 

12. Ka. Bagian Rumah Tangga menyerahkan BA-PKD1 dan BA-PKD2 kepada Kabag. BAUK. 

13. Proses selesai. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
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F. FLOW CHART 
 

(1) 

PEMOHON 

(2) 

RUMAH TANGGA 

(3) 

KA. BAUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

Mengisi dan 

menandatangani 

FPKD. 

2 

FPKD 

Menindaklanjuti 

FPKD. 

Melakukan 

Evaluasi. 

Persetujuan 

Ya 

Menandatangani 

FPKD untuk 

ditindaklanjuti. 

Mengecek kondisi 

& kelengkapan 

kendaraan. 

Menyerahkan 

kelengkapan 

kendaraan. 

Menerima kunci, 

STNK, ST & 

Pelaksanaan kegiatan 
Menyiapkan Surat 

Tugas  & BA-PKD1. 

BA-PKD1 
1 

T

T 

1 

1 

 
2 

ST 
1 

T

T 
1 

Mengengembalikan 

Kendaraan Dinas & 

Kelengkapanya. 
Memeriksa 

kelengkapan dan 

kondisi kendaraan 

dinas. 

BA-PKD2 
1 

Hasil 

Bertanggung 

jawab. 

Tidak 
sesuai 

Sesuai 

Menindaklanjuti

. 

Menyiapkan Berita 
Acara 

Pengembalian 
yang ditanda 

tangani pemohon. 

T

T 

End 

FPKD = Formulir Pemohonan 

Peminjaman Kendaraan 
Dinas. 

STNK = Surat Tanda Nomor 

Kendaraan. 
ST = Surat Tugas. 
BA-PKD1  = Berita Acara Peminjaman 

Kendaraan Dinas. 
BA-PKD2 = Berita Acara Pengembalian 

Kendaraan Dinas. 
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G. INDIKATOR KEBERHASILAN 

1. Prosedur peminjaman dan pengembalian kendaraan dinas sesuai dengan prosedur. 

2. Kendaraan dinas dikembalikan tepat pada waktunya dalam kondisi yang baik. 

3. Keberadaan dan kegunaan kendaraan dinas terorganisasi terorganisasi dengan baik. 

4. Kebutuhan BBM atau biaya BBM dapat dihitung dengan baik.  

 

H. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. Surat Tugas (ST) (rangkap 2). 

2. Formulir Peminjaman Kendaraan Dinas (FPKD) (rangkap 1). 

3. Berita Acara Peminjaman Kendaraan Dinas (BA-PKD1) (rangkap 1). 

4. Berita Acara Pengembalian Kendaraan Dinas (BA-PKD2) (rangkap 1). 

 

I. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Surat Tugas (ST) (rangkap 2) 

 

 

 

Lampiran 2 : Formulir Permohonan Peminjaman Kendaraan Dinas (FPKD)  

 

 

FORMULIR PERMOHONAN 

PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS 

Kode :  FPKD 

No : 

Rangkap : 01 Lembar 

         

Bersama ini, saya mengajukan permohonan peminjaman kendaraan dinas, dengan identitas sebagai berikut : 

IDENTITAS PEMOHON :   

 Nama Pemohon  :      

 Jabatan  :      

 Alamat Rumah  :      

 No HP/PIN  :      

         

KEPERLUAN :   

 Keperluan/Kegiatan :      

 Tanggal  : Berangkat : 
                     Lama  :         (hari/minggu/bulan). 

   Kembali : 

 Jam Berangkat  :             WIB   

 Kota : Asal :                        Alamat   :   

   Tujuan :    Alamat   :   

        

Semarang,  …………………     

 

Pemohon, 

 

………………………. 

   Disetujui, 

Ka. BAUK 

 

………………………. 

 

 

 

   

SURAT TUGAS 

(disiapkan oleh Kabag. BAUK) 
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PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PL Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 48/SOP-PL/2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 04   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMINJAMAN LABORATORIUM 

 

A. PENGERTIAN 

1. Peminjaman laboratorium merupakan kegiatan penggunaan laboratorium ITB Semarang oleh 

peminjam untuk kebutuhan kedinasan.  

2. Peminjam adalah unit kerja, mahasiswa dan masyarakat umum. 

 

B. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pihak terkait :  a).  Ka. Laboratorium 

 b).  Petugas Laboratorium 

 c).  Pemohon. 

Ruang lingkup pekerjaan : 

- Standar operasional prosedur peminjaman laboratorium ke Ka. UPT Laboratorium ITB 

Semarang. 

 

C. TUJUAN 

1. Peminjam mengetahui tata cara peminjaman ITB Semarang. 

2. Adanya koordinasi yang harmonis antara unit kerja terkait. 

3. Merupakan pedoman bagi para petugas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

 

D. SASARAN 

1. Terciptanya koordinasi yang harmonis antar unit kerja dalam peminjaman laboratorium  

STIEPARI Semarang. 

2. Semua unit kerja menggunakan prosedur peminjaman laboratorium sebagai pedoman. 

 

E. PROSEDUR 

1. Pemohon meminta Formulir Permohonan Peminjaman Laboratorium (FPPL) kepada Ka. UPT 

Laboratorium (minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan). 

2. Pemohon mengisi FPPL, kemudian menyerahkan kepada Ka. UPT Laboratorium, jika : 

a. Tidak disetujui, akan dilakukan evaluasi ulang atas kegiatan tersebut. 

b. Disetujui, petugas laboratorium menyiapkan / mengecek laboratorium. 

3. Petugas laboratorium menyiapkan laboratorium yang akan dipergunakan. 

4. Setelah selesai penggunaan, pemohon mengisi dan menandatangani Berita Acara Pengembalian 

Laboratorium (BA-PPL). 

5. Ka. UPT Laboratorium mengecek kelengkapan laboratorium sesuai dengan keadaan semula. 

6. Bilamana terjadi ketidaksesuaian dengan keadaan semula menjadi tanggung jawab peminjam. 

7. Proses selesai. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
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F. FLOW CHART 
 

Flow chart dalam SOP ini nampak sebagai berikut : 
 

(1) 

PEMOHON 

(2) 

KA. LAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. INDIKATOR KEBERHASILAN 

1. Pemohon mengetahui/memahami prosedur peminjaman laboratorium. 

2. Koordinasi dan kerja sama antar unit kerja terkait dengan harmonis. 

3. Terjalin kontrol dari antar bagian terkait. 

4. Peminjaman laboratorium sesuai dengan prosedur. 

5. Penggunaan laboratorium terkelola dengan baik. 

 

Start 

Mengisi dan 

menandatangani 

FPPL. 

FPPL 
1 

2 

Melakukan 

Evaluasi 

Kegiatan. 

Persetujuan 

Ya 

Kegiatan 

Dapat 

Dilaksanakan. 

Kegiatan Tidak 

Dapat 

Dilaksanakan. 

Petugas Menyiapkan 

& Melakukan 

Pengecekan 

Laboratorium. 

Melaksanakan 

Kegiatan. 

Melaporkan  

Kegiatan 

Telah Selesai. 

Menerima Laporan 

dan Menyiapkan BA-

PPL Untuk Ditanda 

Tangani Pemohon. 

BA-PPL 

1 

T

T 

End 

Keterangan : 

FPPL = Formulir Permohonan Peminjaman Laboratorium. 

BA-PPL =Berita Acara Pengembalian Peminjaman 

Laboratoium. 
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H. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. Formulir Permohonan Peminjaman Laboratorium (FPPL) (rangkap 1) 

2. Berita Acara Pengembalian Laboratorium (BA-PPL) (rangkap 1) 

I. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1   : Formulir Permohonan Peminjaman Laboratorium (FPPL), dan 

Lampiran 2 : Berita Acara Peminjaman Laboratorium (BA-PL) 

 

FORMULIR PERMOHONAN 

PEMINJAMAN LABORATORIUM 

Kode :  FPPL 

No : 

Rangkap : 01 Lembar 

         

Bersama ini, saya mengajukan permohonan peminjaman laboratorium, dengan identitas sebagai berikut : 

IDENTITAS PEMOHON :   

 Nama Pemohon  :      

 Alamat Rumah  :      

 No HP/PIN  :      

         

KEPERLUAN :   

 Keperluan/Kegiatan :      

 Tanggal :   Sampai dengan  :   

 Jam :         WIB Sampai dengan  :           WIB.   

 Laboratorium : Kompuer / Lainya :    

        

Semarang,  …………………     

 

Pemohon, 

 

………………………. 

   Disetujui, 

Ka. UPT. Laboratorium 

 

………………………. 

 

BERITA ACARA 

PENGEMBALIAN PEMINJAMAN 

LABORATORIUM 

Kode :  BA-PPL 

No. : 

No. FPPL : 

Rangkap : 01 Lembar 

      

Bersama ini, telah saya terima pengembalian laboratorium untuk keperluan sebagaimana yang tertera pada FPPL 

dengan kondisi :  

 - Baik  - Ada kerusakan : 

 Tanggal Kembali :   Lama Pinjam :             (jam/hari/minggu/bulan). 

        

        

Semarang,  …………………     

 

Peminjam, 

 

………………………. 

 

Cecker, 

 

………………………. 

Diterima, 

Ka. UPT. Laboratorium 

 

………………………. 
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  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-MPPK Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 49/SOP- MPPK /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 04.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MUTASI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA 

 

A. PENGERTIAN 

 

Mutasi Peralatan dan Perlengkapan Kerja (MPPK) adalah proses pemindahan peralatan atau 

perlengkapan kerja di lingkup unit kerja ITB Semarang, baik secara tempat/ruang dan bahkan 

pengguna. 

 

B. TUJUAN 

 

1. Supaya pemohon mengetahui prosedur pemindahan peralatan atau perlengkapan kerja. 

2. Supaya peralatan dan perlengkapan kerja terinventarisir dengan baik. 

3. Supaya tempat serta pengguna peralatan dan perlengkapan kerja dapat diketahui dengan jelas. 

4. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja. 

5. Agar mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi tiap-tiap posisi.  

6. Untuk memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 

7. Melindungi lembaga dan petugas/pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

8. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

C. RUANG LINGKUP 

1. Ruang lingkup pihak terkait : 

a. Petugas :  Ka. BAUK, dan Sub. Bagian Rumah Tangga. 

b. Pemohon :  Seluruh unit kerja. 

2. Ruang lingkup pekerjaan :  

Mutasi dan sekaligus inventarisasi peralatan atau perlengkapan kerja. 

 

3. PROSEDUR 

 

1. Pemohon meminta Formulir Mutasi Peralatan dan Perlengkapan Kerja (FMPPK) kepada Ka. 

BAUK. 

2. Pemohon mengisi dan menandatangani FMPPK dan menyerahkan ke Ka. BAUK untuk 

mendapat persetujuan. 

3. Ka. BAUK melakukan evaluasi kebutuhan peralatan dan/ perlengkapan kerja yang diajukan, 

jika : 

a. Tidak disetujui, tidak terjadi pemindahan peralatan dan perlengkapan kerja. 

b. Disetujui, Ka. BAUK mendisposisikan ke Sub. Bagian  Rumah Tangga. 

4. Sub. Bagian Rumah Tangga menindaklanjuti permohonan tersebut, dengan menginventarisir 

alat kelengkapan kerja yang akan dimutasi dan berkoordinasi dengan pemohon. 

5. Pemohon menandatangani FMPPK. 
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6. Sub. Bagian Rumah Tangga menyiapkan Berita Acara Mutasi Peralatan dan Perlengkapan 

Kerja (BA-MPPK) dan menyerahkan kepada Ka. BAUK.  

7. Sub. Bagian Rumah Tangga menyerahkan peralatan dan/ perlengkapan kerja kepada pemohon. 

8. Proses selesai. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 

 

4. FLOW CHART 

 

(1) 

PEMOHON 

(2) 

KA. BAUK 

(3) 

SUBAG. RUMAH TANGGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. INDIKATOR KEBERHASILAN 
 

1. Mutasi peralatan dan/ perlengkapan kerja sesuai dengan prosedur. 

2. Pemohon tidak merasa kesulitan dalam mengikuti SOP ini. 

3. Kinerja petugas/pegawai meningkat. 

4. Masing-masing pegawai mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsinya.  

Start 

Mengisi & 
menandatangani 

FMPPK. 

2 

FMPPK 
1 

Melakukan 

evaluasi 
kebutuhan 

peralatan dan/ 

perlengkapan 

kerja. 

Persetujuan 

Tidak 

Mendisposisikan 
ke Kabag. 

Rumah Tangga 
dan dilampiri 

dengan FMPPK. 
Tidak 
disetujui. Mutasi tidak 

dilakukan. 

Formulir 
Disposisi 1 

3 

Menginventarisir 

peralatan dan/ 

perlengkapan 
yang akan 

dimutasi dan 

berkoordinasi 

dengan pemohon. 

FMPPK 
1 

Menyiapkan 

peralatan dan/ 
perlengkapan 

kerja. 

BA-FMPPK 
1 

Menyiapkan BA-

FMPPK & 

Menyerahkan 
peralatan dan/ 

perlengkapan 

kerja kepada 

pemohon. 

T

T 

Mengarsip 

Dokumen. 

Formulir 
Disposisi 1 

T

T 

2 

KETERANGAN : 
 

MPPK  = Mutasi Peralatan dan 
Perlengkapan Kerja. 

FMPPK  = Formulir Mutasi Peralatan dan 
Perlengkapan Kerja. 

BA-MPPK = Berita Acara  Mutasi Peralatan dan 
Perlengkapan Kerja. 

. 
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5. Alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai menjadi jelas. 

6. Tidak terjadi malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Tidak terjadi kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

6. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Formulir Mutasi Peralatan dan Perlengkapan Kerja (FMPPK) (rangkap 1) 

2. Formulir Disposisi (rangkap 1). 

3. Berita Acara  Mutasi Peralatan dan Perlengkapan Kerja (BA-MPPK) (rangkap 1) 

 

7. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran : Formulir Mutasi Peralatan dan Perlengkapan Kerja (FMPPK) 

 

 

FORMULIR PERMOHONAN 

MUTASI PERALATAN & PERLENGKAPAN KERJA 

Kode :  FMPPK 

No. : 

Rangkap : 01 Lembar 

         

Bersama ini, saya mengajukan permohonan mutasi peralatan dan perlengkapan kerja sebagai berikut : 

DIISI OLEH PEMOHON :   

 Nama Pemohon :       

 Jenis Mutasi :  Peralatan Kerja                              Perlengkapan Kerja 

 Nama Barang & Jumlah :       

 Tempat/Ruang Tujuan :       

         

DIISI OLEH PETUGAS :   

   

 Ketersediaan Barang :         Tersedia, Jumlah :                                                           Tidak Tersedia                      

 Tempat/Ruang Asal :     

 Kondisi Barang :         Baik                              Cukup Baik                                Tidak Baik  

 Jumlah Mutasi :     

     

Semarang,  …………………     

Pemohon, 

 

………………………. 

    Petugas, 

 

………………………. 

LEMBAR DISPOSISI 

Diterima Tanggal :           
No. FMPPK :           

Sifat :  Sangat Segera  Segera  Lainnya :   

            

Diteruskan Kepada :  Kabag. BAUK  …………………………………….  

            

Tanggapan :  Disetujui  Tidak Disetujui.     

            
            

Semarang, ………………………         

Disetujui, 
 

…………………………….. 

         

 

Lampiran 2 : Berita Acara  Mutasi Peralatan dan Perlengkapan Kerja (BA-MPPK). 
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  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-LKSP Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 50/SOP- LKSP /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 03   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAPORAN KEHILANGAN & KERUSAKAN 

SARANA SERTA PRASARANA  (SAPRAS) 

 

A. PENGERTIAN 

 

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan, 

misalnya: sarana pembelajaran terdiri dari modul, buku/literatur, komputer, LCD, dan lain-lain. 

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, 

misalnya : prasarana pembelajaran terdiri dari ruang perkuliahan, meja, kursi, dan lain-lain. 

 

B. TUJUAN 

 

1. Supaya pemohon mengetahui prosedur pelaporan kehilangan dan kerusakan sarana serta 

prasarana. 

2. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja. 

3. Agar mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi tiap-tiap posisi.  

4. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 

5. Terjalin komunikasi dan koordinasi masing-masing bagian. 

6. Melindungi lembaga dan petugas/pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

C. RUANG LINGKUP 

1. Ruang lingkup pihak terkait :   a. Ketua 

b. PUKET II 

c. Sub. Bagian Rumah Tangga 

d. Pelapor. 

2. Ruang lingkup pekerjaan : 

Standar operasional prosedur pelaporan kehilangan dan kerusakan sarana serta prasarana ITB 

Semarang ke Wakil Rektor II. 

 

3. PROSEDUR  

 

1. Pelapor mengisi formulir Berita Acara Kehilangan/Kerusakan Sarana dan Prasarana (BA-KSP) 

yang sudah disediakan di bagian rumah tangga, ditujukan kepada Wakil Rektor II. 

2. Wakil Rektor II menandatangani/mengetahui BA-KSP, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua. 

3. Ketua mendisposisi kepada Wakil Rektor II untuk diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku.  

4. Wakil Rektor II menyerahkan BA-KSP kepada Sub. Bagian Rumah Tangga untuk diarsip dan 

inventarisasi sapras yang rusak. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
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4. FLOW CHART 

 

KA. 

RUMAH 

TANGGA 

 

 

 
 

 

PELAPOR 

  

 

 

 

Wakil 

Rektor II 

 

 

 

 

 

KETUA 

 

 

 

 

 

 

 

5. INDIKATOR KEBERHASILAN 

 

1. Prosedur pelaporan kehilangan dan kerusakan sarana serta prasarana sesuai dengan prosedur. 

2. Pemohon tidak merasa kesulitan dalam mengikuti SOP ini. 

3. Kinerja petugas/pegawai meningkat. 

4. Masing-masing pegawai mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsinya.  

5. Alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai menjadi jelas. 

6. Tidak terjadi malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Tidak terjadi kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 

 

6. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

Dokumen yang terkait dengan SOP ini adalah formulir Berita Acara Kehilangan/Kerusakan Sarana 

dan Prasarana (BA-KSP). 

 

7. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Formulir Berita Acara Kehilangan/Kerusakan Sarana dan Prasarana (BA-

KSP)  

 

Lampiran sebagaimana nampak pada halaman berikut : 

 

 

 

 

 

 

Menyiapkan formulir  

BA-KSP  

Mengisi dan 

menandatangani  

BA-KSP  

Menandatangani  

BA-KSP  

Mendisposisikan  

BA-KSP  

Menindaklanjuti (sesuai 

ketentuan yang berlaku. ) 

Mengarsip 

  BA-KSP  

Melakukan 

inventarisasi ulang 

sapras. 

Menerima laporan 

kondisi/posisi sapras terbaru 
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FORMULIR BERITA ACARA 

KERUSAKAN KEHILANGAN SARANA & PRASARANA 

Kode :  BA-KSP 

No : 

Rangkap : 01 Lembar 

Bersama ini, saya : 

 Nama   :      

 Jabatan Struktural  :      

 No HP/PIN  :      

Melaporkan mengenai Sarana dan Prasarana (SAPRAS) kantor dengan kondisi  sebagai berikut : 

 Jenis/Nama 

SAPRAS 

: 1). 

2). 

3). 

    

 Dalam Kondisi (√) :  Rusak, berjumlah :              Unit.              Hilang, berjumlah :            Unit 

 Penyebab :     

 Ruang Asal  :    

Semarang,  …………………    Mengatahui : 

Pelapor, 

 

………………………. 

   PUKET II, 

 

………………………. 

 

LEMBAR DISPOSISI BERITA ACARA 

KERUSAKAN KEHILANGAN SARANA & PRASARANA 

Kode :  LDBA-KSP 

No. : 

No. BA-KSP : 

Rangkap : 01 Lembar 

Berdasarkan BA-KSP di atas, maka tindak lanjut didisposisikan kepada (√) :  

  PUKET II.  Lainnya : 

     

Sifat disposisi (√) :   

  Segera ditindaklanjuti.   Ditunda.  Lainnya : 

    Semarang,  ………………… 

  Didisposisikan Oleh : 

Rektor ITB  Semarang 

 

………………………. 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PP Revisi Ke :  01 

Nomor Dokumen : 51/SOP-PP/2021 Nomor Revisi :  ..../Rev. SOP-PP/…… 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :   

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 03.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMASANGAN PENGUMUMAN 

 

A. PENGERTIAN 

Pemasangan pengumuman merupakan kegiatan dari unit kerja ITB Semarang dalam rangka 

memberikan informasi kepada seluruh stakeholder tentang kegiatan akademik maupun non 

akademik.  

Masa berlaku pengumuman tergantung kebutuhan dari unit kerja yang tertera pada pengumuman 

tersebut. 

 

B. RUANG LINGKUP 

 

Standar operasional prosedur pemasangan pengumuman di BAUK ITB Semarang. 

 

C. TUJUAN 

1. Semua unit kerja mengetahui tata cara pemasangan pengumuman. 

2. Merupakan pedoman bagi petugas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

3. Adanya koordinasi yang harmonis antar unit kerja terkait. 

4. Merupakan pedoman bagi para petugas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

 

D. SASARAN 

1. Pengumuman terlaksana dengan baik. 

2. Terciptanya koordinasi yang harmonis antara dosen dengan unit kerja terkait. 

3. Unit kerja terkait menggunakan prosedur pemasangan pengumuman. 

 

E. PROSEDUR 

1. Penanggung jawab kegiatan membuat dan menandatangani pengumuman.  

2. Pengumuman yang akan ditempel diserahkan kepada Ka. BAUK.  

3. Ka. BAUK mempelajari pengumuman tersebut, jika : 

a. Ada koreksi, dikembalikan kepada penanggung jawab. 

b. Tidak ada koreksi, Kabag BAUK menyetujui dengan memberikan tanda tangan, kemudian 

diserahkan kepada Sub. Bagian Rumah Tangga. 

4. Sub. Bagian Rumah Tangga menentukan kapan dan dimana pengumuman tersebut akan 

dipasang, dengan terlebih dahulu memberikan stempel dan paraf  sebagai kontrol Sub. Bagian 

Rumah Tangga (di pojok kiri bawah pengumuman). 

5. Sub. Bagian Rumah Tangga memasang dan melepas pengumuman (setelah masa berlakunya 

habis) di papan pengumuman. 

6. Proses selesai. 

 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
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F. FLOW CHART 

 

(1) 
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 

(2) 

KA. BAUK 

(3) 

SUB. BAGIAN  

RUMAH TANGGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

G. INDIKATOR KEBERHASILAN 

1. Pengumuman tepat tujuan, sasasaran dan waktu. 

2. Semua bentuk pengumuman selalu mendapat persetujuan dari Kabag. BAUK. 

3. Tidak terjadi over lap pekerjaan. 

 

H. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

- Format Pengumuman (FFP). 

 

I. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran SOP ini sebagai berikut : 

 

Start 

Penanggung 

jawab kegiatan 

menandatangani 

pengumuman. 

2 

Pengumuman 
1 

Mempelajari 

konten/isi dari  

pengumuman. 

Persetujuan 

Tidak 

Menanda 

tangani. 

Koreksi 

Memperbaiki 

Pengumuman 

Pengumuman 
1 

3 

Memberiokan 

stempel dan 

paraf pada 

pengumuman. 

Memasang 

pengumuman dan 

mengontrol 

sampai batas 

waktu 

pengumuman. 

End 

Keterangan =  - 
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Lampian 1 : Format Pengumuman (FP). 

 

KOP 

PENGUMUMAN 

No…………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………... 

 

 

Semarang, ………………….                          

Mengetahui, 

                    Penanggung Jawab,                                                           Kabag. BAUK, 

 

                   ……………………                                                         ………….………… 

 

  

 

 

 

 

PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : 
____________________________

_ 
_____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : 
____________________________

_ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : 
____________________________

_ _____________  ______ __________ 

  

 

 

Paraf 

Kabag. RT. 
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Kode Dokumen : SOP-SPPD Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 52/SOP- SPPD /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 04.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAJUAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
 

A. PENGERTIAN 
 

1. Perjalanan dinas merupakan serangkaian kegiatan pegawai ITB Semarang yang ditugaskan 

dalam rangka menjalankan berbagai tugas kelembagaan. 

2. Perjalanan dinas hanya dibebankan kepada pegawai ITB Semarang berdasarkan surat tugas dari 

pimpinan. 

3. Perjalanan dinas yang dimasud misalnya, pelatihan, kursus, seminar, lokakarya, dan workshop. 
 

B. TUJUAN 
 

1. Supaya pemohon mengetahui prosedur pengajuan perjalanan dinas. 

2. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja dengan menjalankan 

tugas kedinasan penuh tanggung jawab. 

3. Agar mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi tiap-tiap posisi.  

4. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 

5. Terjalin komunikasi dan koordinasi masing-masing bagian. 

6. Melindungi lembaga dan petugas/pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

7. Menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 
 

C. RUANG LINGKUP 

1. Ruang lingkup pihak terkait : 

a. Ketua 

b. Ka. BAUK 

c. Ka. P3M 

d. Pemohon. 

2. Ruang lingkup pekerjaan : 

Standar operasional prosedur pengajuan perjalanan dinas ke Ka. BAUK ITB Semarang. 
 

D. PROSEDUR 
 

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (FP-SPPD), dan 

meminta persetujuan pimpinan unit kerja terkait, diteruskan kepada Rektor ITB Semarang. 

2. Rektor ITB Semarang mempelajari permohonan tersebut, jika dipandang perlu kemudian 

mengeluarkan surat tugas. 

3. Surat tugas diserahkan ke Ka. BAUK untuk diterbitkan SPPD yang ditandatangani oleh Ketua 

ITB Semarang. 

4. Setelah mendapat tanda tangan Rektor ITB Semarang, kemudian Ka. BAUK mengeluarkan 

biaya perjalanan dinas (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).  

5. Pegawai yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas dengan membawa berkas SPPD.  

6. Setelah selesai menjalankan tugas : 

a. Pegawai yang bersangkutan menyerahkan kembali berkas SPPD (yang sudah ditandatangani 

penanggung jawab kegiatan) ke Ka. BAUK. 
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b. Melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Rektor ITB Semarang. 

c. Menyelenggarakan diseminasi hasil kegiatan yang telah diikuti (sekurang-kurangnya dua 

minggu setelah pelaporan). 

7. Diseminasi dikoordinir oleh Ka. LP3M.  

8. Ka. LP3M membuat laporan hasil diseminasi  (dilampiri daftar hadir peserta, notulensi dan 

materi diseminasi). 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

E. FLOW CHART 
 

PEMOHON 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

KA. BAUK 

 

 
 

 

 

 

 

 

KA. LPPM 
 

 
 

 

F. INDIKATOR KEBERHASILAN 
 

1. Pengajuan sesuai dengan prosedur. 

2. Pemohon tidak merasa kesulitan dalam mengikuti SOP ini. 

3. Pegawai yang ditugaskan dapat mentransferkan pengetahuan yang di dapatkan kepada pegawai 

lainnya.  

4. Kinerja petugas/pegawai meningkat. 

5. Masing-masing pegawai mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsinya.  

6. Alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai menjadi jelas. 

7. Tidak terjadi malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 

8. Tidak terjadi kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan in-efisiensi. 
 

G. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 
 

1. Formulir SPPD (FSPPD) 

2. Surat Tugas 

3. SPPD 

4. Daftar Hadir Diseminasi (DHD) 
 

 

 

 

H. LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 : Formulir Permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (FP-SPPD) 

Mengisi FP-SPPD, & 

meminta persetujuan 

pimpinan. 

Mempelajari urgensi 

kepentingannya. 

Mengeluarkan  

surat dinas. 

Menerbitkan SPPD. 

Menandatangani 

SPPD. 

Mengeluarkan biaya 

perjalanan dinas  

(sesuai dengan  

ketentuan yang berlaku) 

Melaksanakan perjalanan 

dinas dengan membawa 

berkas SPPD. 

Menyerahkan kembali 

berkas SPPD & 

melaksanakan 

desiminasi. 

Menerima 

laporan. 

Menerima 

berkas 

SPPD. 

Mengkoordinir desimasi, 

menyiapkan presensi, dan 

notulensi. 
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FORMULIR PERMOHONAN 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

Kode :  FPSPPD 

No : 

Rangkap : 01 Lembar 

Bersama ini, saya mengajukan permohonan untuk diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan identitas 

sebagai berikut : 

IDENTITAS PEMOHON :   

 Nama   :      

 Jabatan Struktural  :      

         

KEPERLUAN :   

 Kegiatan :      

 Tanggal :   sampai dengan  :   

 Tempat :     

        

        

Semarang,  …………………     

 

Pemohon, 

 

 

………………………. 

Mengetahui, 

…………………….. 

 

………………………. 

Disetujui, 

Rektor ITB Semarang  

 

 

. ………………………. 

 

Lampiran 2 : Surat Tugas (disiapkan oleh Ka. BAUK) 

Lampiran 3 : SPPD 
 

 

 

Lampiran 4 : Daftar Hadir Diseminasi (DHD)  

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _____________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _____________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _____________________________ _____________  ______ __________ 

  

 

 

SPPD  
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Kode Dokumen : SOP-PSKD Revisi Ke :  - 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAJUAN SURAT KEDINASAN 

 

A. PENGERTIAN 

1. Surat kedinasan adalah surat-surat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ITB 

Semarang, dalam melaksanakan proses pembelajarannya. 

2. Surat kedinasan yang dimaksud dalam prosedur ini adalah surat keputusan, surat tugas dan 

surat keterangan. 

 

B. TUJUAN 

1. Pemohon menjadi mengetahui/memahami prosedur pengajuan surat kedinasan. 

2. Sebagai pedoman bagi petugas di seluruh unit kerja untuk menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya. 

3. Supaya terjadi koordinasi dan kerja sama yang harmonis antar unit kerja terkait. 

4. Masing-masing bagian terkait, saling melakukan kontrol. 

5. Tugas/kedinasan dapat terkoordinasi dengan baik. 

 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pihak terkait : a).  Ketua 

 b).  Kabag. BAUK 

 c).  Pemohon. 

Ruang lingkup pekerjaan : 

- Standar operasional prosedur pengajuan surat kedinasan ke Rektor ITB Semarang. 
 

D. PROSEDUR 

1. Pemohon meminta Formulir Permohonan Surat Kedinasan (FPSKD) kepada Kabag. BAUK. 

2. Pemohon mengisi dan menandatangani FPSKD kepada Kabag BAUK. 

3. Kabag BAUK mencatat ke dalam Buku Agenda Kedinasan (BAKD). 

4. Kabag BAUK menyerahkan FPSKD kepada Ketua untuk mendapatkan disposisi/persetujuan, jika : 

a. Tidak disetujui, menyampaikan kepada pemohon atas keputusan tersebut. 

b. Disetujui, Kabag. BAUK membuat Surat Kedinasan (SKD). 

5. Kabag. BAUK menyerahkan SKD kepada Ketua untuk dimintakan tanda tangan. 

6. Kabag. BAUK menyerahkan SKD kepada pemohon. 

7. Proses selesai. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 

 

E. FLOW CHART 

 

Flow chart dalam SOP ini sebagai berikut : 
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(1) 

PEMOHON 

(2) 

KA. BAUK 

(3) 

KETUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

F. INDIKATOR KEBERHASILAN 

1. Pemohon mengetahui/memahami prosedur pengajuan surat kedinasan. 

2. Terjalin koordinasi dan kerja sama antar unit kerja dengan harmonis. 

Start 

Mengisi dan 

menandatangani 

FPSKD. 

FPSKD 
1 1 

Mencatat ke 

dalam BAKD. 

BAKD 
1 

Menyerahkan 

FPSKD. 

Disposisi 

FPSKD. 

Persetujuan 

Ya 

Menyampaikan 

keputusan. 

Kegiatan tidak 

dapat 

dilaksanakan. 

Tidak 

Menandatangani 

FPSKD 

Membuat  

SKD. 

SKD 
1 

Menandatangani 

SKD 

Memfoto 

copy  

Fc. SKD 
1 

SKD 
1 

1 

T

T 

End 

Keterangan : 

FPSKD = Formulir Permohonan Surat 

Kedinasan. 

BAKD  = Buku Agenda Kedinasan. 

SKD  = Surat Kedinasan. 

2 
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3. Terjalin kontrol dari antar bagian terkait. 

4. Pengajuan surat kedinasan sesuai dengan prosedur. 

5. Penugasan kedinasan teragenda dengan baik. 

 

G. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. Formulir Permohonan Surat Kedinasan (FPSKD) (rangkap 1) 

2. Buku Agenda Kedinasan (BAKD) (rangkap 1) 

3. Surat Kedinasan (SKD) (rangkap 2). 

 

H. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Formulir Permohonan Surat Kedinasan (FPSKD)  

 

 

FORMULIR PERMOHONAN 

SURAT KEDINASAN 

Kode :  FPSKD 

No. : 

Rangkap : 01 Lembar 

         

Bersama ini, saya mengajukan permohonan surat kedinasan, dengan identitas sebagai berikut : 

IDENTITAS PEMOHON :   

 Nama     :    

 Jabatan/Pangkat/Golongan               :    

         

KEPERLUAN :   

 Perihal Kedinasan :    

 Tanggal Kedinasan   :                      Sampai dengan  :                      

 Tempat / Alamat Kedinasan   :   

  

 

      

Semarang,  …………………     

 

Pemohon, 

 

 

………………………. 

     

LEMBAR DISPOSISI 

Diterima Tanggal :           
No. Agenda :           

Sifat :  Sangat Segera  Segera  Rahasia  ………………….   

            

Diteruskan Kepada :  Yayasan  Ketua  Kaprodi  Kabag :  Lainnya : 

            

Tanggapan :  Disetujui  Tidak Disetujui.     

            
            

Semarang, ………………………         

Disetujui, 
 

 

…………………………….. 
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Lampiran 2 : Buku Agenda Kedinasan (BAKD)  

No 
Tanggal 

Permohonan 

No. 

FPSKD 
Nama Pemohon Perihal 

Tanggal 

Kedinasan 
Tempat 

Disposisi 

Oleh 

Tanggal 

Disposisi 
Keterangan 

          

          

          

          

          

          

 

Lampiran 3 : Surat Kedinasan (SKD) 

  

 

 

 

 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

  

 

 

DISIAPKAN OLEH BAUK 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

REKRUTMEN, ORIENTASI DAN PENEMPATAN  

TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

A. PENGERTIAN 

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

 

B. PROSEDUR 

 

No SOP 

 

1. 

 

 

2 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

5 

 

6. 

 

 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13 

 

 

14 

RENCANA KEBUTUHAN PENAMBAHAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Berdasarkan analisis kebutuhan tenaga kependidikan, Wakil Rektor II mengajukan 

permohonan penambahan tenaga kependidikan kepada Ketua ditembuskan ke Yayasan Tri 

Mulia Utama Semarang. 

Ketua melakukan evaluasi sesuai kebutuhan dan rasio pekerjaan. Hasil evaluasi dirapatkan 

dengan Yayasan. Hasil rapat memutuskan, perlu ada penambahan tenaga.   

Wakil Rektor II mengkoordinasi proses perekrutan. Jika diperlukan,  Wakil Rektor II bisa 

memasang iklan di media sesuai dengan kebutuhan dan budget yang tersedia. Jika tidak, cukup 

dengan informasi di website dan memanfaatkan jaringan informasi yang dimiliki.  

 

SELEKSI PENERIMAAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Aplikasi lamaran tenaga kependidikan didata dalam database lamaran dosen dan dikirim ke    

Wakil Rektor  II.   

Seleksi calon tenaga kependidikan meliputi seleksi administrasi, kompetensi bidangnya, dan 

kemampuan komunikasi lewat wawancara. 

Wakil Rektor  II menyeleksi berkas lamaran yang masuk secara administratif. Pelamar yang 

dipanggil untuk mengikuti tes selanjutnya adalah pelamar yang telah memenuhi kualifikasi 

tenaga kependididikan yang dibutuhkan.  

Waktu pelaksanaan tes  oleh   Wakil Rektor  II.  

Wakil Rektor  II mengirim surat panggilan test atau menghubungi via telepon kepada pelamar. 

Pelaksanaan test terhadap calon tenaga kependidikan dilakukan oleh Tim Seleksi yang 

dibentuk oleh Rektor. 

Setiap anggota Tim Seleksi memberikan penilaian terhadap peserta test dan memberikan 

rekomendasi masuk kriteria atau tidak berdasarkan score yang ditentukan. 

Hasil test calon tenaga kependidikan dilaporkan ke Ketua.  Jika Ketua menyetujui, selanjutnya 

berkas disampaikan ke Yayasan. 

Tim Yayasan akan menentukan diterima atau tidaknya dosen berdasar penilaian berkaitan  

dengan peraturan yayasan, peraturan ketenagakerjaan dan remunerasi. 

Setelah pihak Yayasan memastikan tenaga kependidikan diterima, tenaga baru akan diberikan 

kelas dan mata kuliah oleh Kaprodi atas persetujuan  Wakil Rektor  I dalam masa percobaan 

selama satu tahun. 

Setelah masa percobaan satu tahun, jika dinilai memenuhi kriteria, maka karyawan akan 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Iklan. 

2. Berkas Lamaran  

3. Formulir Seleksi Administrastif 

4. Formulir Seleksi Tertulis. 

5. Panduan Wawancara. 

6. Formulir Hasil Seleksi. 

7. Berita Acara Hasil Seleksi 

8. Perjanjian Kerja Kontrak 

9. Kontrak Kerja 

10. SK Karyawan Tetap. 

 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

 

 

 

15 

 

 

16 

 

17 

diangkat menjadi karyawan tetap dan  mendapatkan NIK dari Yayasan. 

 

ORIENTASI & PENEMPATAN 

Selama masa orientasi, yang bersangkutan banyak berkonsultasi dengan Kaprodi/Kabag, dosen 

dan sesama tenaga kependidikan guna memperkuat pemahaman dan kelancaran terkait tugas-

tugas sebagai tenaga kependidikan supaya orientasi dapat berjalan sesuai harapan. 

Kabag, Wakil Rektor II, dan Rektor ITB Semarang dapat menerima masukan dari para dosen, 

tenaga kependidikan, maupun mahasiswa berkaitan dengan penilaian masa orientasi. 

Setelah tenaga kependidikan menyelesaikan masa orientasi, yang bersangkutan ditempatkan di 

posisi sesuai  rencana lembaga dengan Surat Keputusan dari Ketua ITB Semarang. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
 

A. PENGERTIAN 

Pemberhentian tenagakerja yang selanjutnya disebut pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran 

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban 

antara pekerja dengan pengusaha.  

Tenaga Kependidikan Tetap akan diberhentikan apabila: 

a. Tidak aktif berturut-turut selama satu tahun dengan alasan yang tidak dapat diterima. 

b. Menjadi anggota organisasi (aktif) yang dinyatakan terlarang oleh Pemerintah RI, 

c. Jika dikemudian hari diketahui bahwa ijasah yang digunakan untuk melamar sebagai tenaga 

kependidikan adalah palsu/tidak sesuai dengan mestinya. 

d. Melanggar peraturan sebagaimana tercantum dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 

2003. 

e. Berdasarkan evaluasi internal dan keputusan musyawarah pimpinan ITB Semarang dan Yayasan 

Tri Mulya Utama Semarang. 

 

B. PROSEDUR 

 

No SOP 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Pemberhentian dengan alasan poin “a” dan “c”, sebelum dilakukan pemberhentian tenaga 

kependidikan, Wakil Rektor II  sudah memberikan teguran lisan maupun surat peringatan 

tertulis pertama, kedua dan ketiga. 

Apabila sampai dengan surat peringatan ketiga, tenaga kependidikan dimaksud masih tetap 

melakukana kesalahan atau tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka Wakil Rektor II 

sebagai atasan mengajukan surat pemberhentian kepada Ketua ITB Semarang dan Pimpinan 

Yayasan. 

Pemberhentian dengan alasan poin “b” dan “c” tidak perlu didahului dengan peringatan lisan 

maupun  surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.     

Selanjutnya, Pimpinan Yayasan dan Pimpinan ITB Semarang mengadakan musyawarah 

menindaklanjuti surat permintaan pemberhentian tersebut.  

Surat Keputusan Pemberhentian tenaga kependidikan dikeluarkan oleh Ketua Yayasan 

Pendidikan Tri Mulia Utama Semarang dengan tembusan ke Rektor ITB Semarang, Wakil 

Rektor II, Ka. BAUK dan Ka. BAAK. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. Laporan Evaluasi Kinerja. 

2. Surat Pemberitahuan Satu, Dua, Tiga. 

3. SK Pemberhentian. 
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  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 



 Standart  Operational Procedure 
ITB Semarang 

 

Kode Dokumen : SOP-SLTK Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 56/SOP- SLTK /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

STUDI LANJUT TENAGA KEPENDIDIKAN 
 

A. PENGERTIAN 

 

Studi lanjut adalah studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang Strata Dua (S2) atau 

Strata Tiga (S3) bagi tenaga kependidikan dengan kualifikasi S1 (Sarjana) atau S2 (Magister) 

dengan mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki 

oleh seorang dosen sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal yang diikutinya.  

 

B. PROSEDUR 

 

 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Surat Permohonan Studi Lanjut. 

2. Surat Izin Studi Lanjut. 

3. Kartu Tanda Mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

No SOP 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

7 

8 

 

Tenaga kependidikan yang dapat mengajukan ijin studi lanjut adalah tenaga kependidikan  

yang sudah berstatus Pegawai Tetap Yayasan. 

Bidang studi pilihan harus sesuai dengan kebutuhan Program studi.  

Dosen meminta izin kepada Kaprodi untuk studi lanjut dengan menyatakan program studi 

yang akan dituju.  

Kaprodi mengidentifikasi kurikulum, standardisasi dukungan dosen terhadap pembelajaran 

dan kompetensi dosen yang bersangkutan serta mempertimbangkan bidang studi pilihan dosen 

dengan kebutuhan program studi.  

Setelah mendapat persetujuan Kaprodi, dosen mengajukan permohonan studi lanjut kepada 

Rektor. 

Rektor menerbitkan surat tugas studi lanjut. 

Dosen melaksanakan studi lanjut. 

Dosen yang telah selesai melaksanakan studi lanjut melaporkan kelulusan ke Ketua dengan 

menyerahkan bukti dokumen ijazah dan transkrip nilai. 
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  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENERIMAAN BEASISWA 
 

A. PENGERTIAN 

 

 

B. PROSEDUR 
 

Sasaran penerima beasiswa adalah: 

1. Mahasiswa berprestasi (terbaik) baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun 

ekstra kurikuler). 

2. Mahasiswa dengan prestasi minimal yang orang tua/wali-nya tidak mampu membiayai 

pendidikannya. 

SOP 

Ketentuan umum status mahasiswa: 

1. Mahasiswa calon/penerima beasiswa adalah mahasiswa yang kuliah pada perguruan tinggi 

pengelola program beasiswa dari Kemenristek Dikti. 

2. Mahasiswa calon/penerima beasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif, dalam jenjang 

pendidikan Sarjana. 

 

Ketentuan khusus terkait dengan persyaratan penerima beasiswa: 

1.  Umum 

Diberikan dengan mempertimbangkan prestasi dan latar belakang memampuan ekonomi orang 

tua kepada mahasiswa: 

a. Paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VIII. 

b. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, mengajukan permohonan tertulis 

kepada Rektor ITB Semarang. 

c. Yang berwenang untuk mendapatkan bantuan dengan melampirkan berkas sebagai berikut: 

a) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang 

sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif. 

b) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain di lingkungan  Kemenristek 

Dikti yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan. 

c) Fotokopi kartu keluarga. 

d) Rekomendasi dari pimpinan Sekolah Tinggi. 

2.  Khusus 

Calon penerima wajib melampirkan: 

A. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA): 

1. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,0 yang 

disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. 

2. Surat keterangan penghasilan orangtua/wali pemohon yang disahkan oleh pihak yang 

berwenang (bagi pegawai negeri/swasta disahkan oleh Ka. Bagian Keuangan, dan yang 

bukan pegawai negeri/swasta disahkan oleh Lurah/Kepala Desa). 

3. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) yang 

diselenggarakan oleh  Kemenristek Dikti dan atau organisasi lain baik pada tingkat 

Nasional, Regional, maupun Internasional. 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Formulir Permohonan Beasiswa. 

2. Foto Copy KRS dan Transkrip Nilai. 

3. Surat Keputusan 

 

 

 

 

 

SOP 

4. Foto copy piagam atau bukti prestasi di kegiatan ko/ekstra kurikuler (olah raga, 

teknologi, seni/budaya tingkat internasional/dunia, Regional/Asia/Asean dan Nasional). 

5. Foto Copy piagam atau bukti prestasi lainnya 

B. Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM): 

1. Surat Keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh 

Lurah/Kepala Desa. 

2. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,50 yang 

disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. 

3. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) yang 

diselenggarakan oleh Kemdiknas dan atau organisasi lain baik pada tingkat Nasional, 

Regional, maupun Internasional. 

4. Foto copy piagam atau bukti prestasi di kegiatan ko/ekstra kurikuler (olah raga, 

teknologi, seni/budaya tingkat internasional /dunia, Regional/Asia/Asean dan Nasional). 

5. Foto Copy piagam atau bukti prestasi lainnya 

 

Ketentuan lainnya tentang penerima beasiswa: 

1. Yang bersangkutan tidak sedang diusulkan/menerima beasiswa lain; 

2. Melampirkan Proposal LKTM yang mengacu pada ketentuan penulisan  Kemenristek Dikti 

3. Melampirkan Proposal Skripsi bagi yang memprogram skripsi 

4. Melampirkan Proposal Magang bagi yang sedang menempuh magang 

6. Penerima, besaran, dan jenis beasiswa yang akan diberikan ditentukan oleh pihak Sekolah 

Tinggi dengan pertimbangan IPK terakhir, keaktifan dalam kegiatan akademik dan 

kemahasiswaan, memiliki prestasi berupa juara tingkat lokal, regional, dan nasional, 

kelengkapan persyaratan pemohon, kemampuan ekonomi dan tanggungan keluarga pemohon, 

serta biaya pengeluaran bulanan sesuai data yang diterima dari pemohon; 

7. Pemberian beasiswa tidak diutamakan bagi mahasiswa yang telah mendapat beasiswa pada 

tahun sebelumnya; 

8. Beasiswa DIPA tidak berlaku bagi mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa BIDIK MISI 

9. Ketentuan dan persyaratan dapat berubah sewaktu-waktu. 

 

Penghentian penerimaan beasiswa: 

1. Telah lulus; 

2. Mengundurkan diri/cuti; 

3. Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi; 

4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; 

5. Memberikan data yang tidak benar; 

6. Meninggal dunia. 
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  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 



 Standart  Operational Procedure 
ITB Semaran 

 

Kode Dokumen : SOP-PUKM Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 60/SOP- PUKM /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBENTUKAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA 
 

A. PENGERTIAN 

 

3. Permohonan ijin pembentukan kegiatan merupakan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan 

oleh seluruh mahasiswa yang akan mengajukan kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan 

dengan pembentukan unit kegiatan mahasiswa. 

 

B. TUJUAN 

 

 

C. PROSEDUR 

 

6. Rektor ITB Semarang menurunkan Surat Keputusan terkait pelantikan UKM. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

D. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Formulir Penilaian Proposal (FPP). 

2. Surat Pengajuan Pelantikan (SPP). 

3. SK Pelantikan 

  

 

 

 

 

 

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga kemahasiswaan yang mewadahi kegiatan 

kemahasiswaan di bidang minat, bakat, dan pelayanan keagamaan yang terorganisir dan 

berkesinambungan.  

2. Pembentukan UKM merupakan prosedur administrasi berupa pengajuan tentang pendirian unit 

kegiatan kemahasiswaan kepada BEM ITB Semarang yang nantinya akan diteruskan untuk 

dibahas bersama Bagian Kemahasiswaan dan Wakil Rektor II perihal disahkan atau tidak.  

Mengatur seluruh proses pengajuan pembentukan UKM dan memberikan kepastian hukum tentang 

keberadaan UKM di lingkungan kampus khususnya UKM yang baru. 

1. Proposal pengajuan ijin pendirian UKM disampaikan kepada BEM ITB Semarang.  

2. BEM mempelajari proposal tersebut dan menyerahkan beserta hasil penilaiannya ke Wakil 

Rektor II, kemudian diperlajari bersama. 

3. Bagian Kemahasiswaan dan Wakil Rektor II melakukan verifikasi apakah proposal tersebut 

memenuhi kriteria sebagai UKM baru.  

4. Apabila memenuhi syarat, BEM memberikan mandat kepada UKM terkait untuk melaksanakan 

Musyawarah Umum Anggota (MUA).  

5. UKM memberikan Surat Pengajuan Pelantikan kepada BEM.  
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PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PKBU Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 61/SOP- PKBU /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 01.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN KALENDER TAHUNAN KEGIATAN BEM & UKM 
 

A. PENGERTIAN 

Penyusunan  kalender tahunan kegiatan BEM dan UKM berpedoman pada kalender akademik tahun 

berjalan, kalender nasional serta kegiatan program studi serta lembaga terkait di ITB Semarang.  
 

B. PROSEDUR 

 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Formulir Pendaftaran Kegiatan. 

2. Proposal Kegiatan 

3. BA. Keputusan. 

4. Laporan Kegiatan. 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

1. Dibawah koordinasi Wakil Rektor II, mengadakan rapat koordinasi  dengan BEM dan UKM guna 

mendata daftar kegiatan yang akan disusun ke dalam kalender tahunan kegiatan BEM dan 

UKM. 

2. Wakil Rektor II membuat target waktu pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan kalender 

tahunan kegiatan BEM dan UKM. 

3. Wakil Rektor II menyusun draft kalendar tahunan kegiatan BEM dan UKM, lalu diajukan ke 

Rektor ITB Semarang. 

4. Jika draft sudah disetujui Ketua, maka kalender tahunan kegiatan BEM dan UKM  ditetapkan, 

diumumkan dan didistribusikan kepada civitas akademika ITB Semarang. 
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Kode Dokumen : SOP-KP Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : .63/SOP-KP/2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 04.   
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN 
 

A. PENGERTIAN 

Prosedur menjadi anggota Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan untuk menjadi anggota UPT Perpustakaan ITB Semarang. 
 

B. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pihak/bagian terkait : 

1. Staf BAUK 

2. Petugas UPT Perpustakaan : a).   Kepala Perpustakaan 

  b).  Staf Perpustakaan. 

3. Pemohon   : a).  Mahasiswa 

    b).  Dosen 

    c).  Umum (karyawan dan Pihak di luar ITB). 

Ruang lingkup pekerjaan : 

- Standar operasional prosedur untuk menjadi anggota UPT Perpustakaan dan UPT Perpustakaan 

ITB Semarang. 
 

C. TUJUAN 

1. Pemohon menjadi mengetahui/memahami prosedur menjadi anggota perpustakaan. 

2. Pemohon menjadi mengetahui/memahami hak dan kewajiban sebagai anggota. 

3. Terjalin koordinasi dan kerja sama yang harmonis antar unit kerja terkait. 

4. Supaya adanya kontrol dari antar bagian terkait. 

5. Supaya laboratorium dapat dikelola dengan baik. 
 

D. SASARAN 

1. Petugas mempelajari SOP peminjaman laboratorium. 

2. Pemohon memahami SOP menjadi anggota UPT Perpustakaan 

3. SOP selalu dijadikan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi 

4. Membentuk budaya kerja yang harmonis. 
 

E. PROSEDUR 

1. Pemohon meminta Formulir Pendaftaran Keanggotaan Perpustakaan (FPKP) kepada petugas. 

2. Pemohon mengisi dan menandatangani FPKP, kemudian menyerahkan kepada petugas UPT 

Perpustakaan yang dilampiri dengan persyaratan, untuk divalidasi. 

3. Petugas perpustakaan memeriksa data pemohon dan persyaratan yang harus dilampirkan, jika : 

a. Belum memenuhi persyaratan, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.  

b. Sudah memenuhi persyaratan, petugas memproses Kartu Anggota Perpustakaan (KAP).   

4. Petugas menyerahkan KAP yang sudah ditandatangani oleh Ka. UPT. Perpustakaan kepada 

anggota. 

5. Pemohon mengisi “Buku Keanggotaan Perpustakaan (BKP)” dan menandatangani sebagai 

bukti pengambilan KAP.  
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6. Petugas mengarsip FPKP, dan dilampiri Fc. KTP/KTM pemohon berdasarkan “tanggal”. 

7. Proses selesai. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

6. FLOW CHART 
 

(1) 

PEMOHON 

(2) 

UPT. PERPUSTAKAAN 

(3) 

KA. BAUK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

Mengisi dan 

menandatanga

ni FPKP serta 

melampirkan 

persyaratan. 

2 

Fc. 
KTM/KTP 1 

Past Photo 
2x2 1 FPKP 

1 

Memeriksa kelengkapan 

persyaratan. 

Persyaratan 

Lengkap 

Melengkapi. 
Belum 

lengkap 

Menerima 

pembayaran 

keanggotaan. 

Memproses KAP 

& memintakan 

tanda tangan 

kepada Ka. 

Perpustakaan. 

Menyerahkan KAP 

dan terlebih dahulu 

meminta tanda 

tangan di BPK. 

Fc. 
KTM/KTP 1 

Past Photo 
2x2 1 FPKP 

1 

Mengarsip berkas 

pendaftaran 

keanggotaan 

perpustakaan. 

 

3  

2 Bukti 
Bayar 1 

T

T 
3 

1 

Menerima 

KAP. 

Menerima 

pembayaran 

keanggotaan 

perpustakaan. 

Bukti 
Bayar 3 

T

T 

End 

KETARANGAN : 

FPKP  = Formulir Pendaftaran Keanggotaan 

Perpustakaan. 

KTP  = Kartu Tanda Penduduk. 

KTM  = Kartu Tanda Mahasiswa. 

KAP  = Kartu Anggota Perpustakaan. 

 



 Standart  Operational Procedure 
ITB Semarang 

7. INDIKATOR KEBERHASILAN 

1. Pendaftaran keanggotaan perpustakaan sesuai dengan SOP. 

2. Tidak terjadi overlap pekerjaan. 

3. Dapat diketahui mahasiswa (khususnya) yang belum dan yang sudah menjadi anggota 

perpustakaan. 

4. Meningkatnya minat mahasiswa untuk menjadi anggota perpustakaan. 

5. Meningkatnya minat mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan, untuk membaca, belajar, 

mengerjakan tugas, dan lain-lain. 

6. Tingginya turnover literatur.  

 

8. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. Formulir Pemdaftaran Keanggotaan Perpustakaan (FPKP) (Lampiran 1) 

2. Kartu Anggota Perpustakaan (KAP) (Lampiran 2) 

3. Buku Keaggotaan Perpustakaan (BKP) (Lampiran 3) 

4. Data base Keanggotaan Perpustakaan (dBKP) (Lampiran 4) 

 

9. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Halaman berikutnya………………….. 

Lampiran 1 : Formulir Pendaftaran Keanggotaan Perpustakaan (FPKP) 

 

FORMULIR PENDAFTARAN 

KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN 

Kode  : FPAP  

No  :    .../AP-III/2016 

Rangkap : 01 Lembar.  

             

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
             

   Nama :            

   Fc. Identitas*) :  KTM  KTP  Lainnya : ..... No. Identitas:     

   Alamat :            

   No. HP :            
   

Mengajukan permohonan menjadi Anggota Perpustakaan STIEPARI Semarang dengan semua syarat yang 

telah ditentukan dan akan mematuhi semua peraturan yang ada. 

             

Diisi oleh petugas :  

Syarat*)        :  Fc. Identitas   Foto berwarna : 2x2 (1 lembar)  & 3x4 (1 lembar)       
             

Kelompok :  Mahasiswa   Dosen  Umum   

   

Biaya Pendaftaran :  Rp. 15.000,-    Terbilang  : =Lima Belas Ribu Rupiah=  

             

             

Semarang, .………………….         

Pemohon, 

 

………………………… 

     Petugas, 

 

……………………… 
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Lampiran 2 : Kartu Anggota Perpustakaan (KAP) 

 

KARTU ANGGOTA PERPUSTAKAAN 

ITB SEMARANG Foto 2x2 

    

Nama 

No Anggota  

: 

: 

 

NIM  : 

 

1. Biaya pendaftaran Rp. 15.000,- 

2. Setiap melakukan peminjaman buku, kartu anggota harus di bawa. 

3. Peminjaman maksimal 2 (dua) buku dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari. 

4. Jika terlambat mengembalikan, dikenakan denda Rp. 500,- per hari dan per buku. 

5. Jika buku hilang/rusak, maka wajib mengganti dengan subjek buku yang sama. 

 

Semarang, …………..….. 

UPT. Perpustakaan 

 

………………………….. 

 

 

Lampiran 3 : Format Buku Keanggotaan Perpustakaan (BKP) 

 

No Tanggal Nama Anggota 
Kelompok*) 

NIM 
Nomor 

Anggota 
Syarat Keterangan 

M D U 

          

          

          

          

          

          

*) M = Mahasiswa     D = Dosen     U = Umum (karyawan, pihak luar STIEPARI) 

 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _____________________________ _____________  ____________ __________ 

Dikendalikan  : _____________________________ _____________  ____________ __________ 

Disetujui  : _____________________________ _____________  ____________ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PM Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 64/SOP- PM /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 03   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MONEV INTERNAL KINERJA DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

A. PENGERTIAN 

 

1. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk 

memastikan dan mengendalikan kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan yang 

telah ditetapkan. 

2. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan 

pendekatan yang tepat. 

3. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal di Perguruan Tinggi merupakan salah satu bentuk 

pertanggung jawaban Perguruan Tinggi dalam menjamin bahwa kegiatan telah  dilaksanakan 

sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan monitoring 

ini juga, kendala yang dihadapi dalam implementasi dapat diantisipasi dan ditanggulangi. 

4. Kinerja dosen adalah perilaku nyata yang ditampilkan seorang dosen sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan sesuai perannya sebagai tenaga fungsional akademik. 

5. Monev kinerja dosen merupakan suatu proses dimana lembaga melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan dosen. Penilaian yang dilakukan terhadap dosen ITB Semarang berbasis  pengawasan 

kinerja, proses dan hasil, artinya penilaian tidak hanya ditujukan hasil semata, namun sekaligus 

berfungsi  pengawasan dan perbaikan proses dalam melaksanakan tugas Tri Dharma . 

Monev  terhadap kinerja dosen dilakukan dengan tujuan: 

1. Mendorong efektivitas pelaksanaan Tridharma di ITB Semarang 

2. Mengukur tingkat prestasi kerja dosen 

3. Pemberian penghargaan sesuai kinerja, seperti tunjangan prestasi, insentif, kenaikan gaji, 

pengembangan karier, kesempatan mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan sebagainya. 

4. Mendorong  akuntabilitas kinerja dosen 

5. Meningkatkan motivasi kerja dosen 

6. Meningkatkan komunikasi antara dosen dengan Pimpinan ITB melalui diskusi peningkatan 

kinerja dosen 

7. Sebagai alat memperoleh umpan balik dari dosen untuk memperbaiki lingkungan kerja, sistem 

pembinaan, sarana pendukung. 

8. Sebagai salah satu sumber informasi dalam perencanaan pelatihan dan pengembangan dosen. 

9. Membantu dalam penetapan tugas mengajar atau dalam mengampu  mata kuliah. 

10. Membantu dosen dan mendorong dosen untuk mengambil inisiatif dalam upaya memperbaiki 

kinerja. 

11.  Untuk mengukur efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan SDM di ITB Semarang. 

12. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja dosen menjadi lebih baik. 

 

B. PROSEDUR 

 

No SOP 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Monev internal kinerja dosen dilakukan oleh: 

a. Pimpinan  ITB Semarang (Rektor, Wakil Rektor I, dan Wakil Rektor II) 

b. Ketua Program Studi 

c. Mahasiswa 

d. Evaluasi diri dosen 

e. Tenaga Kependidikan  

f. BaJamtu sebagai team pengumpul data-data evaluasi dan menyampaikan hasilnya. 

Waktu Penilaian Kinerja Dosen : 

a. Secara Periodik: Dilakukan tiap akhir semester setelah pengumuman nilai mahasiswa. 

b. Sewaktu-waktu: Dilakukan setiap saat oleh tim yang ditunjuk guna memastikan kinerja 

dosen berjalan sesuai proses yang ditetapkan. 

Ruang Lingkup Tugas Penilai Kinerja Dosen : 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

 

 

No SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

a. Menyusun rencana kegiatan monev 

b. Menyiapkan alat evaluasi 

c. Menetapan dosen yang akan di evaluasi 

d. Memberitahu dosen yang akan dievaluasi 

e. Melakukan evaluasi berdasar instrumen yang  ditetapkan 

f. Memeriksa dokumen-dokumen yang terkait 

g. Merangkum hasil penilaian 

h. Menyampaikan hasil penilaian kepada dosen yang bersangkutan dan pimpinan 

i. Melakukan tindak lanjut hasil evalauasi kinerja. 

Prinsip Monev Kinerja Dosen : 

a. Poin penilaian harus berkaitan dengan pekerjaan dosen 

b. Penilaian  didasarkan pada standar pelaksanaan kerja dosen 

c. Sistem penilaian yang praktis, mudah dipahami serta mudah digunakan oleh pemonev 

d. Penilaian harus dilakukan secara obyektif dan transparan 

e. Penilaian kinerja dosen harus memberikan manfaat bagi lembaga maupun dosen. 

f. Hasil penilaian hendaknya bisa dijadikan dasar dalam memberikan bimbingan teknis 

operasional dan bantuan pemecahan masalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas dosen. 

g. Kegiatan monev harus mampu menemukan penyebab hambatan dan solusinya 

h. Kegiatan monev hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antara pimpinan 

dengan dosen, sehingga tercapai rasa kepercayaan dan kerjasama yang baik. 

i. Monev dilakukan secara berkelanjutan 

j. Monev kinerja pada hakekatnya adalah proses integral dari sistem manajemen di  ITB 

Semarang . 

Tenaga Kependidikan : 

Tenaga Kependidikan adalah pegawai tetap maupun tidak tetap di lingkungan ITB Semarang 

selain dosen yang bertugas membantu jalannya Tri Dharma Perguruan Tinggi.  Monev 

internal terhadap Tenaga Kependidikan dilakukan oleh: 

a. Wakil Rektor II 

b. Dosen 

c. Mahasiswa  

Instrumen evaluasi Tenaga Kependidikan adalah: 

a. Kedisiplinan kerja 

b. Kualitas dan kecepatan layanan pekerjaan 

c. Kelengkapan laporan bulanan terkait dengan data-data Tridharma 

Monitoring dan evaluasi kinerja dan rekam jejak tenaga kependidikan dilakukan setiap 

semester : 

a. Penilaian terhadap kegiatan karyawan dilakukan dengan dua cara, yakni penilaian oleh 

atasan dengan isian Personal Evaluation (PE) dan  menyebarkan kuesioner (skala likert 1-

5) kepada mahasiswa dan dosen. 

b. Penyebaran kuesioner diambil sampel mahasiswa yang masih aktif berhubungan dengan 

Tenaga Kependidikan. 

c. Hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan dikoordinir pengumpulannya oleh Prodi dan 

data tersebut  diolah oleh BaJamTu. 

d. Nilai Indeks disusun sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja karyawan pada semester 

berikutnya untuk pemberian masukan-masukan dan perbaikan berkelanjutan, termasuk di 

dalamnya reward dan punishment.  

e. Secara periodik, BaJamTu melakukan monev atas pelaksanaan Penilaian Kinerja Tenaga 

Kependidikan ITB Semarang. 

f. Monitoring dan evaluasi didasarkan pada SOP, data-data dan dokumen berkaitan dengan 

kinerja Tenaga Kependidikan. 

g. Jika diperlukan, BaJamTu dapat mengajukan kepada Pimpinan ITB untuk menugaskan 

auditor yang memiliki keahlian bidang penilaian kinerja guna membantu dalam 

pelaksanaan monev internal bidang penilaian kinerja. 

h. Rekomendasi atas monev internal wajib ditindak lanjuti guna perbaikan berkelanjutan. 
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C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Formulir Evaluasi Kinerja Dosen. 

2. Formulir Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan. 

3. Laporan Monev Internal Dosen. 

4. Laporan Monev Internal Tenaga Kependidikan. 

 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-MIKP Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 65/SOP- MIKP /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MONEV INTERNAL KINERJA PERKULIAHAN 
 

A. PENGERTIAN 

1. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk 

memastikan dan mengendalikan kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan yang 

telah ditetapkan. 

2. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan 

pendekatan yang tepat. 

 

B. PROSEDUR 
 

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) internal di ITB Semarang merupakan salah satu 

bentuk pertanggung jawaban lembaga dalam menjamin bahwa kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan 

monitoring ini juga, kendala yang dihadapi dalam implementasi dapat diantisipasi dan 

ditanggulangi. 

4. Prinsip pembelajaran di ITB Semarang dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa mahasiswa 

memiliki bakat, kemampuan, dan kepribadian yang yang harus dikembangkan. Melalui 

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning), dosen  membantu 

menuju arah keberhasilan mahasiswa. 

No SOP 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan monev perkuliahan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal berikut : 

a. Kesesuaian kompetensi pengajar 

b. Jumlah mahasiswa per kelas 

c. Beban mengajar maksimal per dosen 

d. Prasarana dan sarana perkuliahan 

Standar mutu perencanaan pembelajaran yang ditetapkan adalah: 

a. Dosen merencanakan perkuliahan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran 

b. Dosen menyusun bahan ajar dan disosialisasikan pada mahasiswa . 

c. Dosen mampu memilih metode pembelajaran yang paling cocok untuk mencapai outcome 

pembelajaran yang dihendaki. 

d. Sumber belajar disediakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

e. Sarana dan prasarana pembelajaran mampu mendukung pembelajaran. 

Standar pelaksanaan perkuliahan yang di monev : 

a. Dosen harus disiplin dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. 

b. Beban mengajar maksimal dosen diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

terselenggarakannya pembelajaran yang efektif. 

c. Jumlah mahasiswa per kelas disesuaikan dengan karakteristik matakuliah. 

d. Mahasiswa terlibat secara aktif sehingga tercipta interaksi yang mendukung pembelajaran. 

e. Dosen harus menjadi pribadi yang patut diteladani secara pedagogi, personal, sosial, dan 

profesional dalam proses pembelajaran. 

f. Dosen harus berperan sebagai fasilitator yang mendorong kemandirian belajar. 

g. Metode pembelajaran yang diterapkan harus dapat mengembangkan hasil belajar 

semaksimal semaksimal mungkin. 

h. Sarana dan prasarana pembelajaran harus dimanfaatkan secara optimal. 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. Presensi Perkuliahan. 

2. Jurnal Perkuliahan. 

3. Silabus dan SAP. 

4. Laporan Monev Internal kinerja Perkuliahan. 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

No SOP 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Metode pembelajaran harus mengarahkan mahasiswa untuk belajar mandiri maupun 

kelompok. 

j. Dosen mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai media pengajaran. 

k. Sumber belajar bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

l. Administrasi kegiatan pendukung pembelajaran dilakukan secara transparan dan 

akuntabel. 

Standar Monitoring dan Evaluasi : 

a. Terdapat mekanisme monev proses pembelajaran oleh pihak yang diberi wewenang. 

b. Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara transparan. 

c. Monev perkuliahan harus mampu mengukur capaian kompetensi. 

d. Dosen memanfaatkan umpan balik dari mahasiswa untuk perbaikan proses perkuliahan. 

e. Dosen dan mahasiswa melakukan evaluasi diri terhadap proses pembelajaran untuk 

perbaikan berkelanjutan. 

f. Proses pembelajaran dievaluasi setiap akhir semester. 

Pihak yang melakukan monev perkuliahan : 

Monev perkuliahan dilaksanakan oleh LPMI dan dilaporkan kepada Kaprodi, dengan langkah 

sebagai berikut : 

a. Kaprodi memonitor pembelajaran para dosen dengan memeriksa laporan kegiatan 

perkuliahan di awal, pertengahan, dan akhir semester. 

b. Mahasiswa menyampaikan masukan terhadap perkuliahan yang diselenggarakan oleh 

dosen baik langsung maupun tidak langsung melalui Kaprodi. 

c. Evaluasi perkuliahan berdasarkan penilaian mahasiswa dan Kaprodi ditembuskan ke 

BaJamTu dan dilakukan evaluasi bersama. 

d. Di akhir semester, mahasiswa wajib mengisi kuesioner untuk mengkaji proses 

perkuliahan. 

e. Tiap akhir semester, dosen wajib mengisi kuesioner untuk menilai proses perkuliahan dari 

mahasiswa dan mengkaji proses pelaksanaan SAP dan silabus. 

f. BaJamTu menerbitkan laporan hasil monitoring dan evaluasi dan menyerahkan ke 

Kaprodi dan Ketua. 



 Standart  Operational Procedure 
ITB Semarang 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MONEV INTERNAL KERJASAMA KELEMBAGAAN 

 

A. PENGERTIAN 

Kerjasama kelembagaan adalah kegiatan bersama antara ITB Semarang termasuk di dalamnya oleh 

Prodi, LPPM, LPMI, Unit Layanan, serta Dosen dengan pihak luar baik instansi pemerintah, 

perusahan swasta, asosiasi profesi, perguruan tinggi, maupun kelompok masyarakat  yang 

dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama.  

Kegiatan kerjasama dapat berupa pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat, konsultasi, pengembangan produk atau jasa, menjadi pengurus organisasi atau 

lembaga, dan kegiatan sejenis lainnya yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh tim atau 

dosen secara perorangan. 

 

B. TUJUAN 

 

1. Meningkatkan kualitas akademik dan profesionalisme kerja. 

2. Meningkatkan sarana pendidikan serta penghimpunan dana.   

3. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya manusia.  

4. Mempererat hubungan ITB Semarang dengan eksternal. 

5. Meningkatkan kontribusi ITB Semarang kepada pihak mitra. 

 

C. PROSEDUR 

 

No SOP 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 

Kerjasama kemitraan ITB Semarang bersifat:  
a. Melembaga;  
b. Berdasar waktu sebagaimana tertera dalam mou;  
c. Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan 
d. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.  
Kegiatan kerjasama yang dilakukan didasarkan pada prinsip: 
a. Profesionalisme;  
b. Transparansi;  
c. Kemanfaatan; dan  
d. Saling menguntungkan.  
Penanggung Jawab Kegiatan Kerjasama mempunyai tugas dan wewenang:  
a. Mengurus dokumen-dokumen serta surat-surat  yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama.  
b. Menetapkan susunan tim pelaksana kegiatan kerjasama dengan mempertimbangkan peran utama inisiator  
c. Melakukan control atas  pelaksanaan kegiatan kerjasama yang berada di bawah wewenangnya.  
d. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada Ketua ITB dengan tembusan Kepala BaJamTu 

sebagai bahan monev. 
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. Mempersiapan kegiatan kerjasama;  
b. Melaksanaan kegiatan kerjasama;  
c. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;  
d. Melaporkan hasil kegiatan kerjasama  
Secara periodik,  LPMI  melakukan monev atas pelaksanaan kerjasama ITB Semarang dengan Pihak Mitra. 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

D. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Dokumen MOU (MOU). 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
6 
 

7 
8 
 

9 

Monev didasarkan pada SOP, data-data dan dokumen berkaitan dengan kerjasama serta. 
Jika diperlukan, LPMI menyebar kuesioner yang diisi oleh bagian internal yang berkaitan dengan kerjasama  maupun mitra 
kerjasama. 
Monev internal kerjasama institusi/Prodi menghasilkan indikator yang terukur.  
Hasil monev akan disampaikan kepada unsur pimpinan dan dilakukan pembahasan bersama guna perbaikan kerjasama 
kemitraan di masa mendatang. 
Rekomendasi atas Monev Internal  wajib ditindak lanjuti guna perbaikan berkelanjutan. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MONEV INTERNAL KINERJA SARPRAS LINGKUNGAN  

(RUMAH TANGGA) 
 

A. PENGERTIAN 

1. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk 

memastikan dan mengendalikan kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan yang 

telah ditetapkan. 

2. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan 

pendekatan yang tepat. 

3. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal di Perguruan Tinggi merupakan salah satu bentuk 

pertanggung jawaban Perguruan Tinggi dalam menjamin bahwa kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan monitoring 

ini juga, kendala yang dihadapi dalam implementasi dapat diantisipasi dan ditanggulangi. 
 

B. PROSEDUR 

 

No SOP 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahapan sebagai berikut: 
1.    Persiapan 

a. Pembentukan tim  monitoring & evaluasi internal  
b. Menetapkan strategi dan bentuk instrument monitoring yang diperlukan. 

2.    Pelaksanaan 
Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan terhadap kinerja lingkungan di  kompleks ITB Semarang. 

3.    Pelaporan 
Pelaporan pelaksanaan  monitoring dan evaluasi internal terhadap lingkungan dilaksanakan tiap semester. 

 
Standar Mutu Sarpras Lingkungan  yang ditetapkan adalah: 
a. Lingkungan bersih, hijau dan rapi 
b. Sirkulasi udara dan pencahayaan cukup 
c. Hemat energy di semua unit/bagian 
d. Jika ruangan  ber-AC, harus memastikan AC terpasang dalam keadaan sehat, bersih serta  ruangan tidak tercemar 

udara kotor. 
e. Kamar mandi bersih. 
f. Tidak boleh ada yang merokok di areal gedung perkuliahan. 
 
Pelaksanaan kinerja sarpras lingkungan  yang di monev 
a. Tiap ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja pimpinan/dosen, ruang kerja staf administrasi dan perpustakaan 

wajib bersih setiap pagi sebelum jam 08.00 WIB. 
b. Halaman kampus bersih, bunga dan pohon dirawat. 
c. Ruangan yang tidak digunakan beraktivitas semua AC, kipas angin dan lampu dimatikan, kecuali ruang server.   
d. Komputer dan printer yang tidak digunakan harus dimatikan. 
e. AC selalu dirawat secara periodik (ruanagan ber-AC, dibersihkan dan dibuka pada pagi hari). 
f. Kamar mandi dibersihkan tiap 4 (empat) jam. 
g. Tidak ada asap rokok di semua gedung kampus (merokok diperbolehkan di bawah pohon halaman kampus pojok). 

 
Standar Monitoring dan Evaluasi 
a. BaJamTu bekerjasama dengan Wakil Rektor II dan bagian Rumah Tangga (kebersihan) lingkungan mengadakan 

monitoring dan evaluasi internal tiap semester. 
b. Mekanisme monitoring dan evaluasi proses kinerja lingkungan sesuai standar yg ditetapkan. 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Lembar Monitoring & Evaluasi Internal Rumah Tangga (LMEIRT). 

 
 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

c. Penilaian kinerja  dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel 
d. Monev kinerja lingkungan / rumah tangga harus mampu mengukur capaian standar yg ditetapkan 
e. Petugas kebersihan lingkungan / rumah tangga memanfaatkan umpan balik  perbaikan kinerja. 
f. Bagian  lingkungan / rumah tangga melakukan evaluasi diri terhadap proses kinerja lingkungan rumah tangga untuk 

perbaikan berkelanjutan. 
g. Jika diperlukan  BaJamTu  akan menggunakan kuesioner sebagai instrumen monev. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MONEV MUTU LULUSAN & TRACER STUDY 
 

A. PENGERTIAN 

1. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk 

memastikan dan mengendalikan kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan yang 

telah ditetapkan. 

2. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan 

pendekatan yang tepat. 

3. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal di ITB Semarang merupakan salah satu bentuk 

pertanggung jawaban dalam menjamin bahwa kegiatan telah  dilaksanakan sesuai dengan 

aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan monitoring ini juga, 

kendala yang dihadapi dalam implementasi dapat diantisipasi dan ditanggulangi. 

4. Berkaitan dengan mutu lulusan, dapat dijelaskan bahwa output Perguruan Tinggi dikatakan 

bermutu tinggi, apabila prestasi dari para mahasiswa menunjukkan pencapaian yang tinggi, 

khususnya dalam hal kemampuan akademik, yang dibuktikan dengan nilai ujian tengah 

semester dan nilai ujian akhir semester. 

5. Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 (dua) 

tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam 

bentuk transisi dari dunia Pendidikan Tinggi ke dunia kerja. Output pendidikan yaitu penilaian 

diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi 

proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemperolehan kompetensi serta 

input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan. 

B. PROSEDUR 

 

No Uraian Keterangan 

1 
 
 
 
 
 
 

 

Pelaksanaan 
kegiatan 

1.    Persiapan : 
 a. Pembentukan tim  monitoring & evaluasi internal dengan koordinator BaJamTu 
 b. Menetapkan strategi dan bentuk instrument monitoring yang diperlukan. 

2.    Pelaksanaan 
Monitoring dan evaluasi internal terhadap mutu lulusan dan tracer study di ITB Semarang. 

3.    Pelaporan 
Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal terhadap mutu lulusan dan tracer study 
dilaksanakan tiap semester. 

2 Standar Mutu 
Lulusan dan 
Tracer Study 

a. Mahasiswa lulus dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 skala 0-4. 
b. Lulusan segera memperoleh pekerjaan atau memulai wirausaha. 
c. Lulusan sudah memperoleh pelatihan menghadapi test seleksi di perusahaan/instansi. 
d. Lulusan sudah memperoleh pelatihan leadership, komunikasi, dan wawancara yang baik.  
e. Unit Layanan Career Center berfungsi secara maksimal  
f. ITB Semarang memiliki data keberadaan lulusan (alumni). 
g. Alumni yang sudah berhasil berperan membantu adik angkatan dalam memberikan informasi job 

career maupun berwirausaha. 

3 Pelaksanaan 
Monev Internal 
Mutu Lulusan 

a. Team menilai upaya-upaya apa saja yang dilakukan guna mendukung lulusan memiliki nilai IPK 
minimal 2,75. 

b. Penilaian terhadap berapa lama lulusan memperoleh pekerjaan 
c. Penilaian terhadap pelatihan-pelatihan menjelang kelulusan. Termasuk pelatihan menghadapi test 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Lembar Evaluasi Pelayanan (LEP). 

2. Lembar Pelacakan Alumni (LPA). 

 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

No Uraian Keterangan 

rekruitmen. 
d. Penilaian terhadap pelatihan-pelatihan menjelang kelulusan (yang bersifat kemandirian dan 

kepemimpinan). 
e. Menilai apakah unit layanan career center dapat berjalan maksimal dalam membantu mahasiswa 

akhir memperoleh pekerjaan. 
f. Penilaian terhadap data tracer study dan upaya-upaya pengumpulan data tracer study. 
g. Penilaian terhadap peran alumni dalam membantu ITB Semarang. 

4 Standar 
Monitoring dan 
Evaluasi 
 

a. Badan Penjaminan Mutu (BaJamTu) bekerjasama dengan Wakil Rektor I, dan Kaprodi  mengadakan 
monitoring dan evaluasi internal setiap semester. 

b. Mekanisme monitoring dan evaluasi mutu lulusan dan tracer study sesuai standar yg ditetapkan. 
c. Penilaian kinerja  dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel 
d. Monev mutu lulusan & tracer study harus mampu mengukur capaian standar yg ditetapkan. 
e. PUKET I dan Kaprodi memanfaatkan umpan balik perbaikan kinerja. 
f. Bagian terkait dengan mutu lulusan dan tracer study melakukan evaluasi diri terhadap proses kinerja 

lingkungan rumah tangga untuk perbaikan. 
g. BaJamTu  dapat menggunakan kuesioner sebagai instrument monev. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

A. PENGERTIAN 

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. 

 

B. PROSEDUR 

 

 
Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Lembar Evaluasi. 

2. Bukti Pendukung 

3. Laporan Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan. 

 

No SOP 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Penilaian kinerja tenaga kependidikan, terkait dengan tugasnya,  dibagi menjadi 5 komponen 

yakni: 

1. Kinerja berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan  proses pengajaran 

2. Kinerja berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dalam penelitian 

3. Kinerja berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan pengabdian masyarakat 

4. Kinerja berkaitan dengan tugas pelayanan terhadap mahasiswa 

5. Kinerja berkaitan dengan rapat koordinasi perguruan tinggi  

 

TARGET KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN 

Target kinerja berkaitan dengan jabatan struktural tenaga kependidikan, memberi support 

kegiatan tri dharma, maupun koordinasi sesuai dengan peraturan Pimpinan ITB Semarang. 

Bahan penilaian kinerja tenaga kependidikan berkaitan dengan pengajaran sekurang-

kurangnya terdiri dari : 

a. Absensi perkuliahan, kehadiran   dosen maupun mahasiswa tercatat dan dan terangkum 

dengan baik. 

b. Data PDPT ITB Semarang dilaporkan sesuai ketentuan dan tepat waktu 

c. Data pembayaran SPP/uang kuliah dan lain-lain kemahasiswaan  tercatat dengan baik 

d. Layanan terhadap dosen dan kemahasiswaan berjalan dengan baik. 

 

Kinerja terhadap Tenaga Kependidikan dinilai oleh LPMI dilaporkaan kepada Wakil Rektor II 

dengan melibatkan Kaprodi dan Mahasiswa. Penilaian kinerja tiap semester, kemudian Wakil 

Rektor II dapat memberikan penghargaan maupun saknsi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Hasil penilaian kinerja tersebut akan dilakukan Monev Internal oleh LPMI bersama 

tim tiap semester atau setahun sekali. 
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  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

AUDIT MUTU INTERNAL DAN MANUAL MUTU 
 

A. PENGERTIAN 

Kegiatan mahasiswa adalah wadah aktivitas kemahasiswaan di luar kelas untuk mengembangkan 

minat, bakat dan keahlian tertentu. 

 

B. PROSEDUR 

 

SOP 

Persiapan Prodi / Unit yang akan di Audit 

1. Ka. LPMI menginformasikan jadwal pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Kaprodi/Ka.Unit. 

2. Ka. LPMI mengirimkan instrumen AMI kepada Kaprodi/Ka.Unit. 

3. Kaprodi/Ka.Unit  membentuk tim evaluasi diri  yang terdiri dari sekretaris Prodi / Unit,  dosen 

serta tenaga kependidikan. 

4. Tim evaluasi diri Prodi/Unit  mengumpulkan dokumen terkait dengan Monev & AMI 

5. Tim evaluasi diri  Prodi/Unit mengisi skor pada instrumen AMI yang sesuai dengan bukti-bukti 

atau dokumen dan data yang sesungguhnya. 

 

Persiapan Auditor Mutu Internal 

1. Ka. LPMI meminta kesediaan auditor untuk mengevaluasi Prodi/Unit 

2. Team Auditor membuat jadwal AMI masin-masing prodi / unit 

3. Ka. LPMI mengajukan surat penugasan auditor untuk melaksanakan AMI kepada Rektor ITB 

Semarang 

4. Rektor ITB Semarang menetapkan auditor internal untuk  program studi/ unit 

5. Ka. LPMI berdiskusi dengan auditor dan ketua program studi/Unit untuk persiapan AMI. 

 

Pelaksanaan AMI 

1. Rektor menugaskan auditor untuk melaksanakan AMI program studi/unit. 

2. Auditor melakukan AMI di lapangan. Berhubungan dengan sekretaris prodi/unit dan team dalam 

pelaksanaannya.  

3. Auditor memverifikasi skor yang telah diisi oleh tim evaluasi diri pada instrumen AMI 

berdasarkan dokumen/bukti dan data terkait. 

 

Rekomendasi & Pasca AMI 

1. Auditor membuat laporan dan menganalisis data AMI untuk mengambil kesimpulan tentang 

hasil audit pada masing-masing standar mutu internal. 

2. Berdasarkan temuan audit, auditor membuat status Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) yang 

selanjutnya disampaikan kepada Ketua Prodi / Unit 

3. Laporan PTK oleh auditor dirumuskan oleh BaJamTu menjadi rekomendasi yang selanjutnya 

dilaporkan kepada Rektor ITB Semarang. 

4. Rektor bersama manajemen ITB membahas rekomendasi dan memberikan instruksi untuk 

melaksanakan perbaikan berkelanjutan kepada Prodi / Unit. 
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INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL 

VISI, MISI,  TUJUAN       

1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4 : Tinggi, 5: Sangat Tinggi 

       
No STANDAR 1 Skor 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 1 2 3 4 5 

1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran sangat jelas           

2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran realistik           

3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran saling terkait satu sama lain           

4 Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran melibatkan stakeholders           

  Dokumen pencapaian           

5 Rumusan tujuan bertahap dalam kurun waktu tertentu           

6 Memiliki tonggak-tonggak capaian tujuan dalam tiap periode           

7 
Mekanisme kontrol dan tindakan perbaikan supaya tujuan 

tercapai 

          

  Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran           

8 
Visi Misi disosialisasikan kepada stakeholder internal & 

eksternal 

          

9 
Visi Misi dipahami dengan baik & sebagai pedoman Renstra 

semua unit. 

          

       
       

TATA PAMONG & PENJAMINAN MUTU      

1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4 : Tinggi, 5: Sangat Tinggi 

       
No Uraian Kinerja Dosen Skor 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 1 2 3 4 5 

  Tata Pamong dan Perangkat Pendukung           

1 
Dokumen tata pamong yang handal sehingga visi misi bisa 

terwujud 

          

2 
Memiliki 5 Pilar: Kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggungjawab, adil 

          

3 

Organisasi lengkap (pimpinan, Senat, satuan pengawasan, 

dewan pertimbangan, pelaksana, administrasi layanan & 

pendukung) 

          

Kode Etik & SOP           

4 
Pelaksanaan kode etik sangat lengkap, dipantau lembaga 

tersendiri 

          

5 Kode etik mencakup masalah akademik & non akademik           

6 Memiliki SOP sangat lengkap           

7 SOP dilaksanakan secara konsisten           

Kepemimpinan            

8 Mengimplementasikan Kepemimpinan Operasional           

9 Mengimplementasikan Kepemimpinan Organisasi           
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10 Mengimplementasikan Kepemimpinan Publik           

Sistem Pengelolaan PT           

11 
Menerapkan sistem: Planning, Organizing, Staffing, Leading, 

Controlling 

          

12 Memiliki rancangan dan analisis jabatan           

13 Memiliki uraian tugas (job description)           

14 Memiliki prosedur kerja           

15 
Memiliki program peningkatan kompetensi manajerial yang 

sistematis 

          

16 Manajemen di tiap unit efisien & efektif           

Diseminasi Akuntabilitas Publik           

17 Menyebarluaskan hasil kinerjanya ke publik secara berkala           

  Sistem Audit Internal         

18 
Ada Audit internal & memiliki instrumen pengukuran yang 

jelas tiap unit 

          

19 Menyelenggarakan audir eksternal yang hasilnya diumumkan           

  Manual Mutu yang Lengkap         

20 Memiliki pernyataan mutu           

21 Memiliki kebijakan mutu           

22 Memiliki unit /badan penjaminann mutu (BaJamTu)           

23 Memiliki standar mutu           

25 Memiliki prosedur mutu           

26 Memiliki instruksi kerja           

27 Memiliki tahapan sasaran pencapaian mutu           

28 Penjaminan mutu sudah dijalankan di semua unit           

29 Memiliki laporan monev & audit mutu           

30 Pelaksanaan & pencapaian sasaran penjaminan mutu baik di 

bidang: pendidikan, penelitian, pengabdian, sarpras keuangan, 

manajerial. 

          

31 Institusi membina dengan baik pengembangan program studi           

32 
Institusi memberi dukungan dalam penyusunan dokumen 

akreditasi  

          

33 
Institusi memiliki basis data kuat dan dapat diakses dengan 

mudah 

          

 

STANDAR 3: KEMAHASISWAAN      

1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4 : Tinggi, 5: Sangat Tinggi   

       

No STANDAR 3 Skor 

Sistem Penerimaan Mahasiswa 1 2 3 4 5 

1 
Memiliki dokumen mutu kebijakan penerimaan mahasiswa 

baru 

          

2 Memiliki dokumen kriteria penerimaan mahasiswa baru           

3 Memiliki dokumen prosedur penerimaan mahasiswa baru           
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4 Memiliki instrumen penerimaan mahasiswa baru           

5 
Memiliki sistem pengambilan keputusan penerimaan 

mahasiswa baru 

          

6 Mengakomodasi penerimaan mahasiswa kurang mampu           

7 
Mengakomodasi penerimaan mahasiswa cacat & memiliki 

sarana 

          

8 Memiliki dokumen kebijakan yang sesuai prinsip ekuitas           

9 Penerimaan mahasiswa baru menerapkan sistem pemerataan           

10 
Rasio  mahasiswa baru yang lulus test dibanding jumlah 

pendaftar 

          

11 Rasio mahasiswa yang daftar ulang  dibanding yang lulus tes           

12 Rasio mahasiswa reguler dibanding mahasiswa transfer            

Instrumen Pengukuran Kepuasan Mahasiswa           

13 
Memiliki instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa scr 

periodik 

          

14 
Memiliki laporan hasil survey layanan mahasiswa yang 

komprehensif 

          

15 Hasil di atas digunakan sbg bahan perbaikan berkelanjutan           

16 Hasil di atas dapat diakses oleh stakeholders dengan mudah           

              

Layanan Mahasiswa: Konseling, Minat & Bakat, Soft Skill, 

Beasiswa, Kesehatan, Career  

          

17 Memiliki unit atau aksesabilitas Bimbingan / Konseling           

18 Memiliki unit atau program  Pengembangan Minat & Bakat           

19 Memiliki program Pembinaan Soft Skill / character building           

20 Memiliki Program Beasiswa yang mudah diakses           

21 Memiliki Unit atau aksesabilitas  kesehatan           

22 Memiliki unit atau program terjadwal seputar Career Center           

23 
Mahasiswa Memperoleh Informasi lengkap tentang bursa 

kerja  

          

              

  Upaya Institusi Meningkatkan Prestasi Mahasiswa           

24 Institusi memiliki program bimbingan peningkatan prestasi           

25 
Institusi menyediakan anggaran peningkatan prestasi 

mahasiswa 

          

26 Memberi kesempatan pada mahasiswa untuk berprestasi            

  Upaya Institusi Meningkatkan Target Kelulusan           

27 
Keberhasilan menekan rasio mahasiswa DO menjadi sangat 

kecil 
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28 Keberhasilan meluluskan mahasiswa  menjadi tepat waktu           

29 Keberhasilan meningkatkan rata-rata IPK           

  
Kebijakan & Komitmen institusi dalam Tracer Study 

(Pelacakan Lulusan) 

          

30 Mendorong prodi melakukan tracer study & evaluasi lulusan            

31 
Memiliki instrumen yang akurat & handal mengenai 

pelacakan 

          

32 
Monitoring & Evaluasi yang efektif dalam pemberdayaan 

lulusan 

          

33 
Memiliki tindak lanjut atas sasaran yang ditetapkan dalam 

hal TS 

          

34 Rasio alumni yang memberikan respon tracer study            

35 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan PT           

 

STANDAR 4: PENGEMBANGAN SDM      

1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4 : Tinggi, 5: Sangat Tinggi 

       

No STANDAR 4 Skor 

Sistem Pengelolaan SDM Transparan & Akuntabel 1 2 3 4 5 

1 Memiliki dokumen formal & sistem Perencanaan SDM           

2 
Memiliki  dokumen  formal  & sistem rekrutmen, seleksi, 

pemberhentian 

          

3 
Memiliki  dokumen  formal & sistem  orientasi & penetapan 

pegawai 

          

4 
Memiliki  dokumen  formal & sistem pengembangan karier 

pegawai 

          

5 
Memiliki  dokumen  formal & sistem  remunerasi, penghargaan 

& sanksi  

          

Sistem Monev & Rekam Jejak Dosen & TK           

6 
Memiliki dokumen pedoman formal & bukti monev rekam 

jejak dosen & TK 

          

7 
Memiliki dokumen monev dosen bidang pengajaran, penelitian 

& pengabdian 

          

8 Rasio  dosen terhadap jumlah mahasiswa (ideal 1: 35)           

9 Memiliki dosen tetap Guru Besar yang cukup (Sekolah Tinggi)           

10 
Memiliki dosen tetap Lektor Kepala yang cukup ( Sekolah 

Tinggi ) 

          

11 
Dosen tetap yang mengikuti program peningkatan kompetensi 

study lanjut   

          

12 
Memiliki pustakawan dengan kualifikasi pendidikan yang 

cukup 

          

13 
Memiliki jumlah Tenaga administrasi yang cukup dengan 

jumlah pekerjaan 

          

14 Memiliki tenaga laborat, programmer, operator yang           
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bersertifikasi 

15 
Memiliki program peningkatan kompetensi & kualifikasi TK: 

Pelatihan/study lanjut 

          

16 
Memiliki program peningkatan kompetensi & kualifikasi TK: 

fasilitas & dana 

          

17 
Memiliki program peningkatan kompetensi & kualifikasi TK: 

jenjang karir 

          

18 
Memiliki program peningkatan kompetensi & kualifikasi TK: 

study banding 

          

Instrumen Survey Kepuasan Dosen & TK           

19 
Memiliki instrumen mengukur kepuasan dosen & TK yang 

valid & reliable 

          

20 
Hasil survei kepuasan dosen & TK dalam peningkatan SDM 

mudah diakses 

          

21 
Pemanfaatan survey guna peningkatan mutu secara 

berkelanjutan 

          

 

STANDAR 5: PENGEMBANGAN PRODI & SUASANA AKADEMK 

1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4 : Tinggi, 5: Sangat Tinggi 

       

No STANDAR 5 Skor 

Prodi 1 2 3 4 5 

1 
Memiliki dokumen formal kebijakan, peraturan atau buku 

panduan perencanaan prodi 

          

2 
Melakukan pengembangan & pemutahiran kurikulum secara 

berkala 

          

3 
Memiliki dokumen analisis & pemutahiran kurikulum prodi 

untuk penjaminan mutu 

          

4 

Memiliki unit khusus yang mengembangkan sistem 

penjaminan mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan 

institusi guna perbaikan berkelanjutan 

          

5 Memiliki dokumen monev sistem pembelajaran           

6 Memiliki sistem dan dokumen syarat kelulusan           

7 

Memiliki perencanaan & pelaksanaan tridharma Penelitian & 

Pengabdian Masyarakat yang diintegrasikan ke dalam sistem 

pembelajaran 

          

Otonomi Keilmuan & Kebebasan Akademik           

8 
Memiliki dokumen formal tentang otonomi keilmuan & 

kebebasan akademik 

          

9 

Memiliki sistem pengembangan suasana akademik yang 

kondusif guna meraih prestasi yang maksimal dalam bentuk 

kebijakan & strategi 

          

10 

Memiliki sistem pengembangan suasana akademik yang 

kondusif guna meraih prestasi yang maksimal dalam bentuk 

implementasi terjadwal 

          

11 
Memiliki sistem pengembangan suasana akademik yang 

kondusif guna meraih prestasi yang maksimal dalam bentuk 
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pengerahan sumber daya 

12 

Memiliki sistem pengembangan suasana akademik yang 

kondusif guna meraih prestasi yang maksimal dalam bentuk 

monev & tindak lanjut 

          

 

STANDAR 6: PENDANAAN, SARPRAS & IT      

1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4 : Tinggi, 5: Sangat Tinggi 

       

No STANDAR 6 Skor 

Dokumen Pengelolaan Dana 1 2 3 4 5 

1 
Memiliki dokumen lengkap perencanaan penerimaan & 

pengalokasian dana 

          

2 
Memiliki dokumen lengkap pelaporan, monev dan audit 

keuangan 

          

3 
Memiliki dokumen pertanggungjawaban keuangan kepada 

stakeholders 

          

4 
Memiliki mekanisme yang terdokumentasi atas penetapan 

SPP  yang mengikuntukan stakeholders internal 

          

5 
Memiliki kebijakan SPP khusus/pembebasan SPP terhadap 

mahasiswa kurang mampu dengan dibuktikan data penerima 

          

6 
Laporan keuangan diaudit oleh auditor eksternal (KAP) dan 

hasilnya dipublikasikan 

          

              

Sistem Pengelolaan Sarana & Prasarana           

7 
Memiliki dokumen pengelolaan sarpras: pengembangan dan 

pencatatan 

          

8 
Memiliki dokumen pengelolaan sarpras: penetapan 

penggunaan 

          

9 
Memiliki dokumen pengelolaan sarpras: keamanan dan 

keselamatan penggunaan 

          

10 
Memiliki dokumen pengelolaan sarpras: pemeliharaan & 

perbaikan 

          

Kepemilikan, Penggunaan Lahan & Sarana           

11 
Lahan milik sendiri, diatas 1.000 M2 dan digunakan untuk 

pendidikan 

          

12 
Ketersediaan sarana lengkap untuk pendidikan maupun non 

kependidikan 

          

13 
Memiliki rencana pengembangan sarana & dukungan 

keuangan 

          

              

Layanan Perpustakaan & Sarana Pembelajaran           

14 
Layanan perpustakaan memadahi dari sisi waktu, petugas dan 

mutu 

          

15 Terdapat layanan e-library           

16 
Kunjungan e-library lebih dari 30% dari jumlah dosen & 

mahasiswa. 
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17 
Sarana & prasarana pembelajaran mudah diakses oleh civitas 

akademika 

          

Sistem Informasi (SI) Pembelajaran           

18 
Memiliki SI yang digunakan dalam proses pembelajaran: 

Komputer yang terhubung dengan jaringan internet 

          

19 
Memiliki SI yang digunakan dalam proses pembelajaran: 

software berlisensi 

          

20 
Memiliki SI yang digunakan dalam proses pembelajaran: 

fasilitas e-learning 

          

21 
Memiliki SI yang digunakan dalam proses pembelajaran: bisa 

akses ke koleksi perpus 

          

Sistem Informasi Umum & Fasilitas IT           

21 
Memiliki SI yang digunakan dalam proses kerja yang 

terhubung dengan jaringan internet 

          

22 
Memiliki SI yang digunakan dalam proses kerja yang 

memiliki software berlisensi 

          

23 Kemudahan akses terhadap data yang lengkap & cepat           

24 Memiliki sistem informasi yang mengelola sarana prasarana           

25 
Memiliki sistem informasi yang mendukung pengambilan 

keputusan yang efektif 

          

26 Memiliki website yang mudah diakses           

27 
Memiliki jaringan internet maupun LAN untuk komunikasi 

dan akses informasi 

          

28 
Memiliki Blue Print pengembangan & pengelolaan sistem 

informasi 

          

29 
Memiliki sistem pengelolaan data / manajemen data institusi 

& unit kerja 

          

30 Memiliki sistem disaster recovery terhadap fasilitas IT           

 

STANDAR 7: PENELITIAN, PENGABDIAN & KERJASAMA 

1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4 : Tinggi, 5: Sangat Tinggi 

       

No STANDAR 7 Skor 

Dokumen Pengelolaan Penelitian 1 2 3 4 5 

1 
Memiliki dokumen pengelolaan penelitian yang dikembangkan 

& dipublikasikan institusi tentang kebijakan penelitian. 

          

2 

Memiliki dokumen pengelolaan penelitian yang dikembangkan 

& dipublikasikan institusi tentang penanganan plagiasi, paten 

& HAKI 

          

3 
Memiliki dokumen pengelolaan penelitian yang dikembangkan 

& dipublikasikan institusi tentang agenda penelitian tahunan 

          

4 
Memiliki dokumen pengelolaan penelitian yang dikembangkan 

& dipublikasikan institusi tentang proposal penelitian 
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Jumlah Penelitian           

6 
Jumlah penelitian dosen tetap selama 3 tahun terakhir sesuai 

target 

          

7 
Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen tetap dalam 3 

tahun terakhir 

          

8 Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi           

9 
Karya dosen dan mahasiswa yang mendapatkan HAKI 

/penghargaan Tk Nasional 

          

Kebijakan Penelitian           

10 
Memiliki pedoman kebijakan menjamin keberlanjutan  

penelitian  

          

11 Memiliki agenda penelitian jangka panjang           

12 
Tersedianya sarana dan SDM yang mendukung penelitian 

berkelanjutan  

          

13 Mengembangkan & membina jejaring penelitian           

14 Menyediakan / mencari sumber-sumber pembiayaan penelitian           

Dokumen Pengelolaan Pengabdian           

15 Memiliki pedoman kebijakan arah dan fokus pengabdian           

16 
Memiliki pedoman kebijakan jenis dan rekam jejak  

pengabdian 

          

17 
Memiliki pedoman kebijakan pola kerjasama dengan pihak luar 

dalam  pengabdian 

          

18 Memiliki pedoman kebijakan pendanaan dalam  pengabdian           

Jumlah Pengabdian           

19 
Jumlah pengabdian dosen tetap selama 3 tahun terakhir sesuai 

target 

          

20 
Jumlah artikel pengab ilmiah yang dihasilkan dosen tetap 

dalam 3 tahun terakhir 

          

21 Banyaknya artikel pengab yang tercatat dalam lembaga sitasi           

22 
Karya pengab.dosen dan mahasiswa yang mendapatkan 

penghargaan Tk Nasional 

          

 

Kebijakan Pengabdian 

          

23 
Memiliki pedoman kebijakan menjamin keberlanjutan  

penelitian  

          

24 Memiliki agenda pengabd jangka panjang           

25 
Tersedianya sarana dan SDM yang mendukung pengabdian 

berkelanjutan  

          

26 Mengembangkan & membina jejaring pengabdian           

27 
Upaya Menyediakan / mencari sumber-sumber pembiayaan 

pengabdian. 

          

Kebijakan Kerjasama           

28 
Memiliki kebijakan, pengelolaan & monev dalam hal: mutu 

kerjasama 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Buku Kebijakan Penjaminan. 

2. Buku Mekanisme Penjaminan Mutu. 

3. Instrumen Penjaminan Mutu. 

4. Laporan Monev Penjaminan Mutu. 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

29 
Memiliki kebijakan, pengelolaan & monev dalam hal: relevansi 

kegiatan Kerjasama 

          

30 
Memiliki kebijakan, pengelolaan & monev dalam hal: 

produktivitas kegiatankerjasama 

          

31 
Memiliki kebijakan, pengelolaan & monev dalam 

hal:keberlanjutan kegiatankerjasama 

          

32 
Kuantitas, kualitas dan relevansi kerjasama dengan institusi 

dalam negeri 

          

33 
Kuantitas, kualitas dan relevansi kerjasama dengan institusi 

luar negeri 

          

34 Memiliki instrumen monev kerjasama secara berkala           

35 
Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama untuk meningkatkan 

mutu 
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Kode Dokumen : SOP-MEKP Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 66/SOP- MEKP /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MONEV INTERNAL KINERJA PERPUSTAKAN 

 

A. PENGERTIAN 

1. Monitoring adalah kegiatan pemantau atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan 

berjalan untuk memastikan dan mengendalikan kesesuaian pelaksanaan program dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. 

2. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan 

pendekatan yang tepat. 

3. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban 

Perguruan Tinggi dalam menjamin bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan 

dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan monitoring ini juga, kendala 

yang dihadapi dalam implementasi dapat diantisipasi dan ditanggulangi. 

 

B. PROSEDUR 

 
No SOP 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

1. Persiapan 
a. Pembentukan tim  monitoring & evaluasi internal  
b. Menetapkan strategi dan bentuk instrument monitoring yang diperlukan. 
 
2. Pelaksanaan 
Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan terhadap pelayanan perpustakaan di ITB Semarang. 
 
3. Pelaporan 
Pelaporan pelaksanaan  monitoring dan evaluasi internal Perpustakaan dilaksanakan tiap semester. 
 
Standar Mutu Kinerja UPT Perpustakaan  yang ditetapkan adalah: 
a. Buku dan jurnal diperpustakaan cukup lengkap 
b. Digital librari dapat diakses dengan baik 
c. Pelayanan terhadap peminjaman buku mudah & sesuai SOP 
d. Tempat membaca di perpus nyaman 
e. Pelayanan ramah dan profesional 
f. Pencarian buku dan jurnal mudah didapat 
g. Buku tidak dipinjam oleh salah satu peminjam terlalu lama 
h. Sistem administrasi perpustakaan baik 
 
Pelaksanaan Kinerja UPT Perpustakaan yang di monev 
a. Pengecekan / inventarisasi buku & jurnal dilakukan secara periodik 
b. Akses digital library selalu di cek dan dikontrol 
c. Mahasiswa atau dosen mudah mendapatkan layanan peminjaman buku. 
d. Pengecekan terhadap sirkulasi udara/AC dan tata letak meja & kursi 
e. Penilaian terhadap kinerja pustakawan (dengan wawancara atau instumen kuesioner). 
f. Monev terhadap tata letak buku dan penjelasan tiap rak 
g. Monev terhadap  umur buku dipinjam. 
h. Monev terhadap catatan administrasi perpustakaan. 

 
Standar Monitoring dan Evaluasi 
a. LMPI bekerjasama dengan UPT Perpustakaan mengadakan monitoring dan evaluasi internal tiap semester. 
b. Mekanisme monitoring dan evaluasi proses kinerja UPT Perpustakaan sesuai standar yg ditetapkan. 



 Standart  Operational Procedure 
ITB Semarang 

 
 
 
 

c. Penilaian kinerja dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. 
d. Monev kinerja perpustakaan harus mampu mengukur capaian standar yg ditetapkan. 
e. Petugas perpustakaan memanfaatkan umpan balik  perbaikan kinerja. 
f. Bagian/UPT perpustakaan melakukan evaluasi diri terhadap proses kinerja Perpustakaan untuk perbaikan 

berkelanjutan. 
g. Jika diperlukan, LPMI akan menggunakan kuesioner sebagai instrument monev. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 

 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Inventarisasi Kepustakaan (IK). 

2. Buku Sirkulasi Kepustakaan (BSK). 

3. Buku Kunjungan Kepustakaan (BKK) 

4. Kartu Kontrol Kepustakaan (KKK) 

5. Kartu Keanggotaan Kepustakaan (KKAP) 

 
 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PPB Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 57/SOP- PPB /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI 

 

A. PENGERTIAN 

 

Pemberian penghargaan kepada karyawan teladan merupakan pengakuan ITB Semarang terhadap 

prestasi karyawan yang luar biasa. Penghargaan bertujuan untuk: 

1. Membangkitkan motivasi, kreativitas, dan inovasi di antara para karyawan sehingga terjadi 

peningkatan prestasi, 

2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi peningkatan prestasi kerja,  

3. Meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai karyawan ITB Semarang. 

 

B. PROSEDUR 

 

 
Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

SOP 

Panitia mengelompokkan karyawan  ITB Semarang  menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 

1. Dosen 

2. Tenaga kependidikan  

3. Tenaga non kependidikan. 

 

Dosen yang dapat dicalonkan menjadi dosen teladan adalah dosen yang memenuhi kriteria berikut: 

1. Bekerja sebagai Dosen Tetap Yayasan, 

2. Memiliki masa kerja minimal dua tahun, 

3. Berpendidikan minimal Magister (S2), 

4. Memiliki jabatan akademik minimal AA, 

5. Tidak sedang menjalani tugas belajar, 

6. Menghasilkan minimal 3 (tiga) karya ilmiah dalam 3 (tiga) tahun terakhir 

7. Dalam tiga tahun terakhir melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan tidak pernah mendapat 

teguran lisan/tertulis, 

8. Menunjukkan integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap institusi, 

9. Belum pernah terpilih menjadi karyawan teladan pada dua tahun sebelumnya. 

 

Tenaga Kependidikan dan Tenaga Non Kependidikan yang dapat dicalonkan menjadi karyawan 

teladan dengan syarat sebagai berikut: 

1. Bekerja sebagai karyawan purnawaktu (40 jam); 

2. Memiliki masa kerja minimal dua tahun, 

3. Berpendidikan minimal SMTA, 

4. Tidak sedang menjalani tugas belajar, 

5. Dalam tiga tahun terakhir melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan tidak pernah menerima 

teguran lisan/tertulis, 

6. Menunjukkan integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap institusi. 

7. Belum pernah terpilih menjadi karyawan teladan pada dua tahun terakhir. 
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C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Dokumen Penilaian Kinerja. 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PUKM Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 60/SOP- PUKM /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMBENTUKAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA 
 

A. PENGERTIAN 

 

3. Permohonan ijin pembentukan kegiatan merupakan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan 

oleh seluruh mahasiswa yang akan mengajukan kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan 

dengan pembentukan unit kegiatan mahasiswa. 

 

B. TUJUAN 

 

 

C. PROSEDUR 

 

6. Rektor ITB Semarang menurunkan Surat Keputusan terkait pelantikan UKM. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

D. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Formulir Penilaian Proposal (FPP). 

2. Surat Pengajuan Pelantikan (SPP). 

3. SK Pelantikan 

  

 

 

 

 

 

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga kemahasiswaan yang mewadahi kegiatan 

kemahasiswaan di bidang minat, bakat, dan pelayanan keagamaan yang terorganisir dan 

berkesinambungan.  

2. Pembentukan UKM merupakan prosedur administrasi berupa pengajuan tentang pendirian unit 

kegiatan kemahasiswaan kepada BEM ITB Semarang yang nantinya akan diteruskan untuk 

dibahas bersama Bagian Kemahasiswaan dan Wakil Rektor II perihal disahkan atau tidak.  

Mengatur seluruh proses pengajuan pembentukan UKM dan memberikan kepastian hukum tentang 

keberadaan UKM di lingkungan kampus khususnya UKM yang baru. 

1. Proposal pengajuan ijin pendirian UKM disampaikan kepada BEM ITB Semarang.  

2. BEM mempelajari proposal tersebut dan menyerahkan beserta hasil penilaiannya ke Wakil 

Rektor II, kemudian diperlajari bersama. 

3. Bagian Kemahasiswaan dan Wakil Rektor II melakukan verifikasi apakah proposal tersebut 

memenuhi kriteria sebagai UKM baru.  

4. Apabila memenuhi syarat, BEM memberikan mandat kepada UKM terkait untuk melaksanakan 

Musyawarah Umum Anggota (MUA).  

5. UKM memberikan Surat Pengajuan Pelantikan kepada BEM.  
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PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PKBU Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 61/SOP- PKBU /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 01.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN KALENDER TAHUNAN KEGIATAN BEM & UKM 
 

A. PENGERTIAN 

Penyusunan  kalender tahunan kegiatan BEM dan UKM berpedoman pada kalender akademik tahun 

berjalan, kalender nasional serta kegiatan program studi serta lembaga terkait di ITB Semarang.  
 

B. PROSEDUR 

 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Formulir Pendaftaran Kegiatan. 

2. Proposal Kegiatan 

3. BA. Keputusan. 

4. Laporan Kegiatan. 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

1. Dibawah koordinasi Wakil Rektor II, mengadakan rapat koordinasi  dengan BEM dan UKM guna 

mendata daftar kegiatan yang akan disusun ke dalam kalender tahunan kegiatan BEM dan 

UKM. 

2. Wakil Rektor II membuat target waktu pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan kalender 

tahunan kegiatan BEM dan UKM. 

3. Wakil Rektor II menyusun draft kalendar tahunan kegiatan BEM dan UKM, lalu diajukan ke 

Rektor ITB Semarang. 

4. Jika draft sudah disetujui Ketua, maka kalender tahunan kegiatan BEM dan UKM  ditetapkan, 

diumumkan dan didistribusikan kepada civitas akademika ITB Semarang. 
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Kode Dokumen : SOP-KP Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : .63/SOP-KP/2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 04.   
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN 
 

A. PENGERTIAN 

Prosedur menjadi anggota Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan untuk menjadi anggota UPT Perpustakaan ITB Semarang. 
 

B. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pihak/bagian terkait : 

1. Staf BAUK 

2. Petugas UPT Perpustakaan : a).   Kepala Perpustakaan 

  b).  Staf Perpustakaan. 

3. Pemohon   : a).  Mahasiswa 

    b).  Dosen 

    c).  Umum (karyawan dan Pihak di luar ITB). 

Ruang lingkup pekerjaan : 

- Standar operasional prosedur untuk menjadi anggota UPT Perpustakaan dan UPT Perpustakaan 

ITB Semarang. 
 

C. TUJUAN 

1. Pemohon menjadi mengetahui/memahami prosedur menjadi anggota perpustakaan. 

2. Pemohon menjadi mengetahui/memahami hak dan kewajiban sebagai anggota. 

3. Terjalin koordinasi dan kerja sama yang harmonis antar unit kerja terkait. 

4. Supaya adanya kontrol dari antar bagian terkait. 

5. Supaya laboratorium dapat dikelola dengan baik. 
 

D. SASARAN 

1. Petugas mempelajari SOP peminjaman laboratorium. 

2. Pemohon memahami SOP menjadi anggota UPT Perpustakaan 

3. SOP selalu dijadikan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi 

4. Membentuk budaya kerja yang harmonis. 
 

E. PROSEDUR 

1. Pemohon meminta Formulir Pendaftaran Keanggotaan Perpustakaan (FPKP) kepada petugas. 

2. Pemohon mengisi dan menandatangani FPKP, kemudian menyerahkan kepada petugas UPT 

Perpustakaan yang dilampiri dengan persyaratan, untuk divalidasi. 

3. Petugas perpustakaan memeriksa data pemohon dan persyaratan yang harus dilampirkan, jika : 

a. Belum memenuhi persyaratan, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.  

b. Sudah memenuhi persyaratan, petugas memproses Kartu Anggota Perpustakaan (KAP).   

4. Petugas menyerahkan KAP yang sudah ditandatangani oleh Ka. UPT. Perpustakaan kepada 

anggota. 

5. Pemohon mengisi “Buku Keanggotaan Perpustakaan (BKP)” dan menandatangani sebagai 

bukti pengambilan KAP.  
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6. Petugas mengarsip FPKP, dan dilampiri Fc. KTP/KTM pemohon berdasarkan “tanggal”. 

7. Proses selesai. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

6. FLOW CHART 
 

(1) 

PEMOHON 

(2) 

UPT. PERPUSTAKAAN 

(3) 

KA. BAUK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

Mengisi dan 

menandatanga

ni FPKP serta 

melampirkan 

persyaratan. 

2 

Fc. 
KTM/KTP 1 

Past Photo 
2x2 1 FPKP 

1 

Memeriksa kelengkapan 

persyaratan. 

Persyaratan 

Lengkap 

Melengkapi. 
Belum 

lengkap 

Menerima 

pembayaran 

keanggotaan. 

Memproses KAP 

& memintakan 

tanda tangan 

kepada Ka. 

Perpustakaan. 

Menyerahkan KAP 

dan terlebih dahulu 

meminta tanda 

tangan di BPK. 

Fc. 
KTM/KTP 1 

Past Photo 
2x2 1 FPKP 

1 

Mengarsip berkas 

pendaftaran 

keanggotaan 

perpustakaan. 

 

3  

2 Bukti 
Bayar 1 

T

T 
3 

1 

Menerima 

KAP. 

Menerima 

pembayaran 

keanggotaan 

perpustakaan. 

Bukti 
Bayar 3 

T

T 

End 

KETARANGAN : 

FPKP  = Formulir Pendaftaran Keanggotaan 

Perpustakaan. 

KTP  = Kartu Tanda Penduduk. 

KTM  = Kartu Tanda Mahasiswa. 

KAP  = Kartu Anggota Perpustakaan. 
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7. INDIKATOR KEBERHASILAN 

1. Pendaftaran keanggotaan perpustakaan sesuai dengan SOP. 

2. Tidak terjadi overlap pekerjaan. 

3. Dapat diketahui mahasiswa (khususnya) yang belum dan yang sudah menjadi anggota 

perpustakaan. 

4. Meningkatnya minat mahasiswa untuk menjadi anggota perpustakaan. 

5. Meningkatnya minat mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan, untuk membaca, belajar, 

mengerjakan tugas, dan lain-lain. 

6. Tingginya turnover literatur.  

 

8. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. Formulir Pemdaftaran Keanggotaan Perpustakaan (FPKP) (Lampiran 1) 

2. Kartu Anggota Perpustakaan (KAP) (Lampiran 2) 

3. Buku Keaggotaan Perpustakaan (BKP) (Lampiran 3) 

4. Data base Keanggotaan Perpustakaan (dBKP) (Lampiran 4) 

 

9. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Halaman berikutnya………………….. 

Lampiran 1 : Formulir Pendaftaran Keanggotaan Perpustakaan (FPKP) 

 

FORMULIR PENDAFTARAN 

KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN 

Kode  : FPAP  

No  :    .../AP-III/2016 

Rangkap : 01 Lembar.  

             

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
             

   Nama :            

   Fc. Identitas*) :  KTM  KTP  Lainnya : ..... No. Identitas:     

   Alamat :            

   No. HP :            
   

Mengajukan permohonan menjadi Anggota Perpustakaan STIEPARI Semarang dengan semua syarat yang 

telah ditentukan dan akan mematuhi semua peraturan yang ada. 

             

Diisi oleh petugas :  

Syarat*)        :  Fc. Identitas   Foto berwarna : 2x2 (1 lembar)  & 3x4 (1 lembar)       
             

Kelompok :  Mahasiswa   Dosen  Umum   

   

Biaya Pendaftaran :  Rp. 15.000,-    Terbilang  : =Lima Belas Ribu Rupiah=  

             

             

Semarang, .………………….         

Pemohon, 

 

………………………… 

     Petugas, 

 

……………………… 
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Lampiran 2 : Kartu Anggota Perpustakaan (KAP) 

 

KARTU ANGGOTA PERPUSTAKAAN 

ITB SEMARANG Foto 2x2 

    

Nama 

No Anggota  

: 

: 

 

NIM  : 

 

1. Biaya pendaftaran Rp. 15.000,- 

2. Setiap melakukan peminjaman buku, kartu anggota harus di bawa. 

3. Peminjaman maksimal 2 (dua) buku dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari. 

4. Jika terlambat mengembalikan, dikenakan denda Rp. 500,- per hari dan per buku. 

5. Jika buku hilang/rusak, maka wajib mengganti dengan subjek buku yang sama. 

 

Semarang, …………..….. 

UPT. Perpustakaan 

 

………………………….. 

 

 

Lampiran 3 : Format Buku Keanggotaan Perpustakaan (BKP) 

 

No Tanggal Nama Anggota 
Kelompok*) 

NIM 
Nomor 

Anggota 
Syarat Keterangan 

M D U 

          

          

          

          

          

          

*) M = Mahasiswa     D = Dosen     U = Umum (karyawan, pihak luar STIEPARI) 

 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _____________________________ _____________  ____________ __________ 

Dikendalikan  : _____________________________ _____________  ____________ __________ 

Disetujui  : _____________________________ _____________  ____________ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-PM Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 64/SOP- PM /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 03   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MONEV INTERNAL KINERJA DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

A. PENGERTIAN 

 

1. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk 

memastikan dan mengendalikan kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan yang 

telah ditetapkan. 

2. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan 

pendekatan yang tepat. 

3. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal di Perguruan Tinggi merupakan salah satu bentuk 

pertanggung jawaban Perguruan Tinggi dalam menjamin bahwa kegiatan telah  dilaksanakan 

sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan monitoring 

ini juga, kendala yang dihadapi dalam implementasi dapat diantisipasi dan ditanggulangi. 

4. Kinerja dosen adalah perilaku nyata yang ditampilkan seorang dosen sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan sesuai perannya sebagai tenaga fungsional akademik. 

5. Monev kinerja dosen merupakan suatu proses dimana lembaga melakukan evaluasi hasil 

pekerjaan dosen. Penilaian yang dilakukan terhadap dosen ITB Semarang berbasis  pengawasan 

kinerja, proses dan hasil, artinya penilaian tidak hanya ditujukan hasil semata, namun sekaligus 

berfungsi  pengawasan dan perbaikan proses dalam melaksanakan tugas Tri Dharma . 

Monev  terhadap kinerja dosen dilakukan dengan tujuan: 

1. Mendorong efektivitas pelaksanaan Tridharma di ITB Semarang 

2. Mengukur tingkat prestasi kerja dosen 

3. Pemberian penghargaan sesuai kinerja, seperti tunjangan prestasi, insentif, kenaikan gaji, 

pengembangan karier, kesempatan mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan sebagainya. 

4. Mendorong  akuntabilitas kinerja dosen 

5. Meningkatkan motivasi kerja dosen 

6. Meningkatkan komunikasi antara dosen dengan Pimpinan ITB melalui diskusi peningkatan 

kinerja dosen 

7. Sebagai alat memperoleh umpan balik dari dosen untuk memperbaiki lingkungan kerja, sistem 

pembinaan, sarana pendukung. 

8. Sebagai salah satu sumber informasi dalam perencanaan pelatihan dan pengembangan dosen. 

9. Membantu dalam penetapan tugas mengajar atau dalam mengampu  mata kuliah. 

10. Membantu dosen dan mendorong dosen untuk mengambil inisiatif dalam upaya memperbaiki 

kinerja. 

11.  Untuk mengukur efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan SDM di ITB Semarang. 

12. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja dosen menjadi lebih baik. 

 

B. PROSEDUR 

 

No SOP 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Monev internal kinerja dosen dilakukan oleh: 

a. Pimpinan  ITB Semarang (Rektor, Wakil Rektor I, dan Wakil Rektor II) 

b. Ketua Program Studi 

c. Mahasiswa 

d. Evaluasi diri dosen 

e. Tenaga Kependidikan  

f. BaJamtu sebagai team pengumpul data-data evaluasi dan menyampaikan hasilnya. 

Waktu Penilaian Kinerja Dosen : 

a. Secara Periodik: Dilakukan tiap akhir semester setelah pengumuman nilai mahasiswa. 

b. Sewaktu-waktu: Dilakukan setiap saat oleh tim yang ditunjuk guna memastikan kinerja 

dosen berjalan sesuai proses yang ditetapkan. 

Ruang Lingkup Tugas Penilai Kinerja Dosen : 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

 

 

No SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

a. Menyusun rencana kegiatan monev 

b. Menyiapkan alat evaluasi 

c. Menetapan dosen yang akan di evaluasi 

d. Memberitahu dosen yang akan dievaluasi 

e. Melakukan evaluasi berdasar instrumen yang  ditetapkan 

f. Memeriksa dokumen-dokumen yang terkait 

g. Merangkum hasil penilaian 

h. Menyampaikan hasil penilaian kepada dosen yang bersangkutan dan pimpinan 

i. Melakukan tindak lanjut hasil evalauasi kinerja. 

Prinsip Monev Kinerja Dosen : 

a. Poin penilaian harus berkaitan dengan pekerjaan dosen 

b. Penilaian  didasarkan pada standar pelaksanaan kerja dosen 

c. Sistem penilaian yang praktis, mudah dipahami serta mudah digunakan oleh pemonev 

d. Penilaian harus dilakukan secara obyektif dan transparan 

e. Penilaian kinerja dosen harus memberikan manfaat bagi lembaga maupun dosen. 

f. Hasil penilaian hendaknya bisa dijadikan dasar dalam memberikan bimbingan teknis 

operasional dan bantuan pemecahan masalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas dosen. 

g. Kegiatan monev harus mampu menemukan penyebab hambatan dan solusinya 

h. Kegiatan monev hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antara pimpinan 

dengan dosen, sehingga tercapai rasa kepercayaan dan kerjasama yang baik. 

i. Monev dilakukan secara berkelanjutan 

j. Monev kinerja pada hakekatnya adalah proses integral dari sistem manajemen di  ITB 

Semarang . 

Tenaga Kependidikan : 

Tenaga Kependidikan adalah pegawai tetap maupun tidak tetap di lingkungan ITB Semarang 

selain dosen yang bertugas membantu jalannya Tri Dharma Perguruan Tinggi.  Monev 

internal terhadap Tenaga Kependidikan dilakukan oleh: 

a. Wakil Rektor II 

b. Dosen 

c. Mahasiswa  

Instrumen evaluasi Tenaga Kependidikan adalah: 

a. Kedisiplinan kerja 

b. Kualitas dan kecepatan layanan pekerjaan 

c. Kelengkapan laporan bulanan terkait dengan data-data Tridharma 

Monitoring dan evaluasi kinerja dan rekam jejak tenaga kependidikan dilakukan setiap 

semester : 

a. Penilaian terhadap kegiatan karyawan dilakukan dengan dua cara, yakni penilaian oleh 

atasan dengan isian Personal Evaluation (PE) dan  menyebarkan kuesioner (skala likert 1-

5) kepada mahasiswa dan dosen. 

b. Penyebaran kuesioner diambil sampel mahasiswa yang masih aktif berhubungan dengan 

Tenaga Kependidikan. 

c. Hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan dikoordinir pengumpulannya oleh Prodi dan 

data tersebut  diolah oleh BaJamTu. 

d. Nilai Indeks disusun sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja karyawan pada semester 

berikutnya untuk pemberian masukan-masukan dan perbaikan berkelanjutan, termasuk di 

dalamnya reward dan punishment.  

e. Secara periodik, BaJamTu melakukan monev atas pelaksanaan Penilaian Kinerja Tenaga 

Kependidikan ITB Semarang. 

f. Monitoring dan evaluasi didasarkan pada SOP, data-data dan dokumen berkaitan dengan 

kinerja Tenaga Kependidikan. 

g. Jika diperlukan, BaJamTu dapat mengajukan kepada Pimpinan ITB untuk menugaskan 

auditor yang memiliki keahlian bidang penilaian kinerja guna membantu dalam 

pelaksanaan monev internal bidang penilaian kinerja. 

h. Rekomendasi atas monev internal wajib ditindak lanjuti guna perbaikan berkelanjutan. 
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C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Formulir Evaluasi Kinerja Dosen. 

2. Formulir Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan. 

3. Laporan Monev Internal Dosen. 

4. Laporan Monev Internal Tenaga Kependidikan. 

 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 



 Standart  Operational Procedure 
ITB Semarang 

 

Kode Dokumen : SOP-MIKP Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 65/SOP- MIKP /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MONEV INTERNAL KINERJA PERKULIAHAN 
 

A. PENGERTIAN 

1. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk 

memastikan dan mengendalikan kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan yang 

telah ditetapkan. 

2. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan 

pendekatan yang tepat. 

 

B. PROSEDUR 
 

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) internal di ITB Semarang merupakan salah satu 

bentuk pertanggung jawaban lembaga dalam menjamin bahwa kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan 

monitoring ini juga, kendala yang dihadapi dalam implementasi dapat diantisipasi dan 

ditanggulangi. 

4. Prinsip pembelajaran di ITB Semarang dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa mahasiswa 

memiliki bakat, kemampuan, dan kepribadian yang yang harus dikembangkan. Melalui 

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning), dosen  membantu 

menuju arah keberhasilan mahasiswa. 

No SOP 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan monev perkuliahan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal berikut : 

a. Kesesuaian kompetensi pengajar 

b. Jumlah mahasiswa per kelas 

c. Beban mengajar maksimal per dosen 

d. Prasarana dan sarana perkuliahan 

Standar mutu perencanaan pembelajaran yang ditetapkan adalah: 

a. Dosen merencanakan perkuliahan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran 

b. Dosen menyusun bahan ajar dan disosialisasikan pada mahasiswa . 

c. Dosen mampu memilih metode pembelajaran yang paling cocok untuk mencapai outcome 

pembelajaran yang dihendaki. 

d. Sumber belajar disediakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

e. Sarana dan prasarana pembelajaran mampu mendukung pembelajaran. 

Standar pelaksanaan perkuliahan yang di monev : 

a. Dosen harus disiplin dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. 

b. Beban mengajar maksimal dosen diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

terselenggarakannya pembelajaran yang efektif. 

c. Jumlah mahasiswa per kelas disesuaikan dengan karakteristik matakuliah. 

d. Mahasiswa terlibat secara aktif sehingga tercipta interaksi yang mendukung pembelajaran. 

e. Dosen harus menjadi pribadi yang patut diteladani secara pedagogi, personal, sosial, dan 

profesional dalam proses pembelajaran. 

f. Dosen harus berperan sebagai fasilitator yang mendorong kemandirian belajar. 

g. Metode pembelajaran yang diterapkan harus dapat mengembangkan hasil belajar 

semaksimal semaksimal mungkin. 

h. Sarana dan prasarana pembelajaran harus dimanfaatkan secara optimal. 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. Presensi Perkuliahan. 

2. Jurnal Perkuliahan. 

3. Silabus dan SAP. 

4. Laporan Monev Internal kinerja Perkuliahan. 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

No SOP 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Metode pembelajaran harus mengarahkan mahasiswa untuk belajar mandiri maupun 

kelompok. 

j. Dosen mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai media pengajaran. 

k. Sumber belajar bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

l. Administrasi kegiatan pendukung pembelajaran dilakukan secara transparan dan 

akuntabel. 

Standar Monitoring dan Evaluasi : 

a. Terdapat mekanisme monev proses pembelajaran oleh pihak yang diberi wewenang. 

b. Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara transparan. 

c. Monev perkuliahan harus mampu mengukur capaian kompetensi. 

d. Dosen memanfaatkan umpan balik dari mahasiswa untuk perbaikan proses perkuliahan. 

e. Dosen dan mahasiswa melakukan evaluasi diri terhadap proses pembelajaran untuk 

perbaikan berkelanjutan. 

f. Proses pembelajaran dievaluasi setiap akhir semester. 

Pihak yang melakukan monev perkuliahan : 

Monev perkuliahan dilaksanakan oleh LPMI dan dilaporkan kepada Kaprodi, dengan langkah 

sebagai berikut : 

a. Kaprodi memonitor pembelajaran para dosen dengan memeriksa laporan kegiatan 

perkuliahan di awal, pertengahan, dan akhir semester. 

b. Mahasiswa menyampaikan masukan terhadap perkuliahan yang diselenggarakan oleh 

dosen baik langsung maupun tidak langsung melalui Kaprodi. 

c. Evaluasi perkuliahan berdasarkan penilaian mahasiswa dan Kaprodi ditembuskan ke 

BaJamTu dan dilakukan evaluasi bersama. 

d. Di akhir semester, mahasiswa wajib mengisi kuesioner untuk mengkaji proses 

perkuliahan. 

e. Tiap akhir semester, dosen wajib mengisi kuesioner untuk menilai proses perkuliahan dari 

mahasiswa dan mengkaji proses pelaksanaan SAP dan silabus. 

f. BaJamTu menerbitkan laporan hasil monitoring dan evaluasi dan menyerahkan ke 

Kaprodi dan Ketua. 
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Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-MIKK Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : .67/SOP- MIKK /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MONEV INTERNAL KERJASAMA KELEMBAGAAN 

 

A. PENGERTIAN 

Kerjasama kelembagaan adalah kegiatan bersama antara ITB Semarang termasuk di dalamnya oleh 

Prodi, LPPM, LPMI, Unit Layanan, serta Dosen dengan pihak luar baik instansi pemerintah, 

perusahan swasta, asosiasi profesi, perguruan tinggi, maupun kelompok masyarakat  yang 

dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama.  

Kegiatan kerjasama dapat berupa pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat, konsultasi, pengembangan produk atau jasa, menjadi pengurus organisasi atau 

lembaga, dan kegiatan sejenis lainnya yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh tim atau 

dosen secara perorangan. 

 

B. TUJUAN 

 

1. Meningkatkan kualitas akademik dan profesionalisme kerja. 

2. Meningkatkan sarana pendidikan serta penghimpunan dana.   

3. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya manusia.  

4. Mempererat hubungan ITB Semarang dengan eksternal. 

5. Meningkatkan kontribusi ITB Semarang kepada pihak mitra. 

 

C. PROSEDUR 

 

No SOP 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 

Kerjasama kemitraan ITB Semarang bersifat:  
a. Melembaga;  
b. Berdasar waktu sebagaimana tertera dalam mou;  
c. Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan 
d. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.  
Kegiatan kerjasama yang dilakukan didasarkan pada prinsip: 
a. Profesionalisme;  
b. Transparansi;  
c. Kemanfaatan; dan  
d. Saling menguntungkan.  
Penanggung Jawab Kegiatan Kerjasama mempunyai tugas dan wewenang:  
a. Mengurus dokumen-dokumen serta surat-surat  yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama.  
b. Menetapkan susunan tim pelaksana kegiatan kerjasama dengan mempertimbangkan peran utama inisiator  
c. Melakukan control atas  pelaksanaan kegiatan kerjasama yang berada di bawah wewenangnya.  
d. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada Ketua ITB dengan tembusan Kepala BaJamTu 

sebagai bahan monev. 
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. Mempersiapan kegiatan kerjasama;  
b. Melaksanaan kegiatan kerjasama;  
c. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;  
d. Melaporkan hasil kegiatan kerjasama  
Secara periodik,  LPMI  melakukan monev atas pelaksanaan kerjasama ITB Semarang dengan Pihak Mitra. 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

D. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Dokumen MOU (MOU). 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
6 
 

7 
8 
 

9 

Monev didasarkan pada SOP, data-data dan dokumen berkaitan dengan kerjasama serta. 
Jika diperlukan, LPMI menyebar kuesioner yang diisi oleh bagian internal yang berkaitan dengan kerjasama  maupun mitra 
kerjasama. 
Monev internal kerjasama institusi/Prodi menghasilkan indikator yang terukur.  
Hasil monev akan disampaikan kepada unsur pimpinan dan dilakukan pembahasan bersama guna perbaikan kerjasama 
kemitraan di masa mendatang. 
Rekomendasi atas Monev Internal  wajib ditindak lanjuti guna perbaikan berkelanjutan. 
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Kode Dokumen : SOP-MIKSL Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 68/SOP- MIKSL /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MONEV INTERNAL KINERJA SARPRAS LINGKUNGAN  

(RUMAH TANGGA) 
 

A. PENGERTIAN 

1. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk 

memastikan dan mengendalikan kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan yang 

telah ditetapkan. 

2. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan 

pendekatan yang tepat. 

3. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal di Perguruan Tinggi merupakan salah satu bentuk 

pertanggung jawaban Perguruan Tinggi dalam menjamin bahwa kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan monitoring 

ini juga, kendala yang dihadapi dalam implementasi dapat diantisipasi dan ditanggulangi. 
 

B. PROSEDUR 

 

No SOP 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahapan sebagai berikut: 
1.    Persiapan 

a. Pembentukan tim  monitoring & evaluasi internal  
b. Menetapkan strategi dan bentuk instrument monitoring yang diperlukan. 

2.    Pelaksanaan 
Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan terhadap kinerja lingkungan di  kompleks ITB Semarang. 

3.    Pelaporan 
Pelaporan pelaksanaan  monitoring dan evaluasi internal terhadap lingkungan dilaksanakan tiap semester. 

 
Standar Mutu Sarpras Lingkungan  yang ditetapkan adalah: 
a. Lingkungan bersih, hijau dan rapi 
b. Sirkulasi udara dan pencahayaan cukup 
c. Hemat energy di semua unit/bagian 
d. Jika ruangan  ber-AC, harus memastikan AC terpasang dalam keadaan sehat, bersih serta  ruangan tidak tercemar 

udara kotor. 
e. Kamar mandi bersih. 
f. Tidak boleh ada yang merokok di areal gedung perkuliahan. 
 
Pelaksanaan kinerja sarpras lingkungan  yang di monev 
a. Tiap ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja pimpinan/dosen, ruang kerja staf administrasi dan perpustakaan 

wajib bersih setiap pagi sebelum jam 08.00 WIB. 
b. Halaman kampus bersih, bunga dan pohon dirawat. 
c. Ruangan yang tidak digunakan beraktivitas semua AC, kipas angin dan lampu dimatikan, kecuali ruang server.   
d. Komputer dan printer yang tidak digunakan harus dimatikan. 
e. AC selalu dirawat secara periodik (ruanagan ber-AC, dibersihkan dan dibuka pada pagi hari). 
f. Kamar mandi dibersihkan tiap 4 (empat) jam. 
g. Tidak ada asap rokok di semua gedung kampus (merokok diperbolehkan di bawah pohon halaman kampus pojok). 

 
Standar Monitoring dan Evaluasi 
a. BaJamTu bekerjasama dengan Wakil Rektor II dan bagian Rumah Tangga (kebersihan) lingkungan mengadakan 

monitoring dan evaluasi internal tiap semester. 
b. Mekanisme monitoring dan evaluasi proses kinerja lingkungan sesuai standar yg ditetapkan. 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Lembar Monitoring & Evaluasi Internal Rumah Tangga (LMEIRT). 

 
 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

c. Penilaian kinerja  dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel 
d. Monev kinerja lingkungan / rumah tangga harus mampu mengukur capaian standar yg ditetapkan 
e. Petugas kebersihan lingkungan / rumah tangga memanfaatkan umpan balik  perbaikan kinerja. 
f. Bagian  lingkungan / rumah tangga melakukan evaluasi diri terhadap proses kinerja lingkungan rumah tangga untuk 

perbaikan berkelanjutan. 
g. Jika diperlukan  BaJamTu  akan menggunakan kuesioner sebagai instrumen monev. 
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Kode Dokumen : SOP-MMLTS Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 69/SOP- MMLTS /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MONEV MUTU LULUSAN & TRACER STUDY 
 

A. PENGERTIAN 

1. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk 

memastikan dan mengendalikan kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan yang 

telah ditetapkan. 

2. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan 

pendekatan yang tepat. 

3. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal di ITB Semarang merupakan salah satu bentuk 

pertanggung jawaban dalam menjamin bahwa kegiatan telah  dilaksanakan sesuai dengan 

aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan monitoring ini juga, 

kendala yang dihadapi dalam implementasi dapat diantisipasi dan ditanggulangi. 

4. Berkaitan dengan mutu lulusan, dapat dijelaskan bahwa output Perguruan Tinggi dikatakan 

bermutu tinggi, apabila prestasi dari para mahasiswa menunjukkan pencapaian yang tinggi, 

khususnya dalam hal kemampuan akademik, yang dibuktikan dengan nilai ujian tengah 

semester dan nilai ujian akhir semester. 

5. Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 (dua) 

tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam 

bentuk transisi dari dunia Pendidikan Tinggi ke dunia kerja. Output pendidikan yaitu penilaian 

diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi 

proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemperolehan kompetensi serta 

input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan. 

B. PROSEDUR 

 

No Uraian Keterangan 

1 
 
 
 
 
 
 

 

Pelaksanaan 
kegiatan 

1.    Persiapan : 
 a. Pembentukan tim  monitoring & evaluasi internal dengan koordinator BaJamTu 
 b. Menetapkan strategi dan bentuk instrument monitoring yang diperlukan. 

2.    Pelaksanaan 
Monitoring dan evaluasi internal terhadap mutu lulusan dan tracer study di ITB Semarang. 

3.    Pelaporan 
Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal terhadap mutu lulusan dan tracer study 
dilaksanakan tiap semester. 

2 Standar Mutu 
Lulusan dan 
Tracer Study 

a. Mahasiswa lulus dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 skala 0-4. 
b. Lulusan segera memperoleh pekerjaan atau memulai wirausaha. 
c. Lulusan sudah memperoleh pelatihan menghadapi test seleksi di perusahaan/instansi. 
d. Lulusan sudah memperoleh pelatihan leadership, komunikasi, dan wawancara yang baik.  
e. Unit Layanan Career Center berfungsi secara maksimal  
f. ITB Semarang memiliki data keberadaan lulusan (alumni). 
g. Alumni yang sudah berhasil berperan membantu adik angkatan dalam memberikan informasi job 

career maupun berwirausaha. 

3 Pelaksanaan 
Monev Internal 
Mutu Lulusan 

a. Team menilai upaya-upaya apa saja yang dilakukan guna mendukung lulusan memiliki nilai IPK 
minimal 2,75. 

b. Penilaian terhadap berapa lama lulusan memperoleh pekerjaan 
c. Penilaian terhadap pelatihan-pelatihan menjelang kelulusan. Termasuk pelatihan menghadapi test 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Lembar Evaluasi Pelayanan (LEP). 

2. Lembar Pelacakan Alumni (LPA). 

 

 

 

  PENGESAHAN: 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

No Uraian Keterangan 

rekruitmen. 
d. Penilaian terhadap pelatihan-pelatihan menjelang kelulusan (yang bersifat kemandirian dan 

kepemimpinan). 
e. Menilai apakah unit layanan career center dapat berjalan maksimal dalam membantu mahasiswa 

akhir memperoleh pekerjaan. 
f. Penilaian terhadap data tracer study dan upaya-upaya pengumpulan data tracer study. 
g. Penilaian terhadap peran alumni dalam membantu ITB Semarang. 

4 Standar 
Monitoring dan 
Evaluasi 
 

a. Badan Penjaminan Mutu (BaJamTu) bekerjasama dengan Wakil Rektor I, dan Kaprodi  mengadakan 
monitoring dan evaluasi internal setiap semester. 

b. Mekanisme monitoring dan evaluasi mutu lulusan dan tracer study sesuai standar yg ditetapkan. 
c. Penilaian kinerja  dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel 
d. Monev mutu lulusan & tracer study harus mampu mengukur capaian standar yg ditetapkan. 
e. PUKET I dan Kaprodi memanfaatkan umpan balik perbaikan kinerja. 
f. Bagian terkait dengan mutu lulusan dan tracer study melakukan evaluasi diri terhadap proses kinerja 

lingkungan rumah tangga untuk perbaikan. 
g. BaJamTu  dapat menggunakan kuesioner sebagai instrument monev. 
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Kode Dokumen : SOP-PKTK Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 70/SOP- PKTK /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

A. PENGERTIAN 

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. 

 

B. PROSEDUR 

 

 
Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Lembar Evaluasi. 

2. Bukti Pendukung 

3. Laporan Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan. 

 

No SOP 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Penilaian kinerja tenaga kependidikan, terkait dengan tugasnya,  dibagi menjadi 5 komponen 

yakni: 

1. Kinerja berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan  proses pengajaran 

2. Kinerja berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dalam penelitian 

3. Kinerja berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan pengabdian masyarakat 

4. Kinerja berkaitan dengan tugas pelayanan terhadap mahasiswa 

5. Kinerja berkaitan dengan rapat koordinasi perguruan tinggi  

 

TARGET KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN 

Target kinerja berkaitan dengan jabatan struktural tenaga kependidikan, memberi support 

kegiatan tri dharma, maupun koordinasi sesuai dengan peraturan Pimpinan ITB Semarang. 

Bahan penilaian kinerja tenaga kependidikan berkaitan dengan pengajaran sekurang-

kurangnya terdiri dari : 

a. Absensi perkuliahan, kehadiran   dosen maupun mahasiswa tercatat dan dan terangkum 

dengan baik. 

b. Data PDPT ITB Semarang dilaporkan sesuai ketentuan dan tepat waktu 

c. Data pembayaran SPP/uang kuliah dan lain-lain kemahasiswaan  tercatat dengan baik 

d. Layanan terhadap dosen dan kemahasiswaan berjalan dengan baik. 

 

Kinerja terhadap Tenaga Kependidikan dinilai oleh LPMI dilaporkaan kepada Wakil Rektor II 

dengan melibatkan Kaprodi dan Mahasiswa. Penilaian kinerja tiap semester, kemudian Wakil 

Rektor II dapat memberikan penghargaan maupun saknsi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Hasil penilaian kinerja tersebut akan dilakukan Monev Internal oleh LPMI bersama 

tim tiap semester atau setahun sekali. 
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  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 
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Kode Dokumen : SOP-AMI-MM Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : .71/SOP- AMI-MM /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 10.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

AUDIT MUTU INTERNAL DAN MANUAL MUTU 
 

A. PENGERTIAN 

Kegiatan mahasiswa adalah wadah aktivitas kemahasiswaan di luar kelas untuk mengembangkan 

minat, bakat dan keahlian tertentu. 

 

B. PROSEDUR 

 

SOP 

Persiapan Prodi / Unit yang akan di Audit 

1. Ka. LPMI menginformasikan jadwal pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Kaprodi/Ka.Unit. 

2. Ka. LPMI mengirimkan instrumen AMI kepada Kaprodi/Ka.Unit. 

3. Kaprodi/Ka.Unit  membentuk tim evaluasi diri  yang terdiri dari sekretaris Prodi / Unit,  dosen 

serta tenaga kependidikan. 

4. Tim evaluasi diri Prodi/Unit  mengumpulkan dokumen terkait dengan Monev & AMI 

5. Tim evaluasi diri  Prodi/Unit mengisi skor pada instrumen AMI yang sesuai dengan bukti-bukti 

atau dokumen dan data yang sesungguhnya. 

 

Persiapan Auditor Mutu Internal 

1. Ka. LPMI meminta kesediaan auditor untuk mengevaluasi Prodi/Unit 

2. Team Auditor membuat jadwal AMI masin-masing prodi / unit 

3. Ka. LPMI mengajukan surat penugasan auditor untuk melaksanakan AMI kepada Rektor ITB 

Semarang 

4. Rektor ITB Semarang menetapkan auditor internal untuk  program studi/ unit 

5. Ka. LPMI berdiskusi dengan auditor dan ketua program studi/Unit untuk persiapan AMI. 

 

Pelaksanaan AMI 

1. Rektor menugaskan auditor untuk melaksanakan AMI program studi/unit. 

2. Auditor melakukan AMI di lapangan. Berhubungan dengan sekretaris prodi/unit dan team dalam 

pelaksanaannya.  

3. Auditor memverifikasi skor yang telah diisi oleh tim evaluasi diri pada instrumen AMI 

berdasarkan dokumen/bukti dan data terkait. 

 

Rekomendasi & Pasca AMI 

1. Auditor membuat laporan dan menganalisis data AMI untuk mengambil kesimpulan tentang 

hasil audit pada masing-masing standar mutu internal. 

2. Berdasarkan temuan audit, auditor membuat status Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) yang 

selanjutnya disampaikan kepada Ketua Prodi / Unit 

3. Laporan PTK oleh auditor dirumuskan oleh BaJamTu menjadi rekomendasi yang selanjutnya 

dilaporkan kepada Rektor ITB Semarang. 

4. Rektor bersama manajemen ITB membahas rekomendasi dan memberikan instruksi untuk 

melaksanakan perbaikan berkelanjutan kepada Prodi / Unit. 
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INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL 

VISI, MISI,  TUJUAN       

1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4 : Tinggi, 5: Sangat Tinggi 

       
No STANDAR 1 Skor 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 1 2 3 4 5 

1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran sangat jelas           

2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran realistik           

3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran saling terkait satu sama lain           

4 Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran melibatkan stakeholders           

  Dokumen pencapaian           

5 Rumusan tujuan bertahap dalam kurun waktu tertentu           

6 Memiliki tonggak-tonggak capaian tujuan dalam tiap periode           

7 
Mekanisme kontrol dan tindakan perbaikan supaya tujuan 

tercapai 

          

  Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran           

8 
Visi Misi disosialisasikan kepada stakeholder internal & 

eksternal 

          

9 
Visi Misi dipahami dengan baik & sebagai pedoman Renstra 

semua unit. 

          

       
       

TATA PAMONG & PENJAMINAN MUTU      

1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4 : Tinggi, 5: Sangat Tinggi 

       
No Uraian Kinerja Dosen Skor 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 1 2 3 4 5 

  Tata Pamong dan Perangkat Pendukung           

1 
Dokumen tata pamong yang handal sehingga visi misi bisa 

terwujud 

          

2 
Memiliki 5 Pilar: Kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggungjawab, adil 

          

3 

Organisasi lengkap (pimpinan, Senat, satuan pengawasan, 

dewan pertimbangan, pelaksana, administrasi layanan & 

pendukung) 

          

Kode Etik & SOP           

4 
Pelaksanaan kode etik sangat lengkap, dipantau lembaga 

tersendiri 

          

5 Kode etik mencakup masalah akademik & non akademik           

6 Memiliki SOP sangat lengkap           

7 SOP dilaksanakan secara konsisten           

Kepemimpinan            

8 Mengimplementasikan Kepemimpinan Operasional           

9 Mengimplementasikan Kepemimpinan Organisasi           
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10 Mengimplementasikan Kepemimpinan Publik           

Sistem Pengelolaan PT           

11 
Menerapkan sistem: Planning, Organizing, Staffing, Leading, 

Controlling 

          

12 Memiliki rancangan dan analisis jabatan           

13 Memiliki uraian tugas (job description)           

14 Memiliki prosedur kerja           

15 
Memiliki program peningkatan kompetensi manajerial yang 

sistematis 

          

16 Manajemen di tiap unit efisien & efektif           

Diseminasi Akuntabilitas Publik           

17 Menyebarluaskan hasil kinerjanya ke publik secara berkala           

  Sistem Audit Internal         

18 
Ada Audit internal & memiliki instrumen pengukuran yang 

jelas tiap unit 

          

19 Menyelenggarakan audir eksternal yang hasilnya diumumkan           

  Manual Mutu yang Lengkap         

20 Memiliki pernyataan mutu           

21 Memiliki kebijakan mutu           

22 Memiliki unit /badan penjaminann mutu (BaJamTu)           

23 Memiliki standar mutu           

25 Memiliki prosedur mutu           

26 Memiliki instruksi kerja           

27 Memiliki tahapan sasaran pencapaian mutu           

28 Penjaminan mutu sudah dijalankan di semua unit           

29 Memiliki laporan monev & audit mutu           

30 Pelaksanaan & pencapaian sasaran penjaminan mutu baik di 

bidang: pendidikan, penelitian, pengabdian, sarpras keuangan, 

manajerial. 

          

31 Institusi membina dengan baik pengembangan program studi           

32 
Institusi memberi dukungan dalam penyusunan dokumen 

akreditasi  

          

33 
Institusi memiliki basis data kuat dan dapat diakses dengan 

mudah 

          

 

STANDAR 3: KEMAHASISWAAN      

1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4 : Tinggi, 5: Sangat Tinggi   

       

No STANDAR 3 Skor 

Sistem Penerimaan Mahasiswa 1 2 3 4 5 

1 
Memiliki dokumen mutu kebijakan penerimaan mahasiswa 

baru 

          

2 Memiliki dokumen kriteria penerimaan mahasiswa baru           

3 Memiliki dokumen prosedur penerimaan mahasiswa baru           
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4 Memiliki instrumen penerimaan mahasiswa baru           

5 
Memiliki sistem pengambilan keputusan penerimaan 

mahasiswa baru 

          

6 Mengakomodasi penerimaan mahasiswa kurang mampu           

7 
Mengakomodasi penerimaan mahasiswa cacat & memiliki 

sarana 

          

8 Memiliki dokumen kebijakan yang sesuai prinsip ekuitas           

9 Penerimaan mahasiswa baru menerapkan sistem pemerataan           

10 
Rasio  mahasiswa baru yang lulus test dibanding jumlah 

pendaftar 

          

11 Rasio mahasiswa yang daftar ulang  dibanding yang lulus tes           

12 Rasio mahasiswa reguler dibanding mahasiswa transfer            

Instrumen Pengukuran Kepuasan Mahasiswa           

13 
Memiliki instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa scr 

periodik 

          

14 
Memiliki laporan hasil survey layanan mahasiswa yang 

komprehensif 

          

15 Hasil di atas digunakan sbg bahan perbaikan berkelanjutan           

16 Hasil di atas dapat diakses oleh stakeholders dengan mudah           

              

Layanan Mahasiswa: Konseling, Minat & Bakat, Soft Skill, 

Beasiswa, Kesehatan, Career  

          

17 Memiliki unit atau aksesabilitas Bimbingan / Konseling           

18 Memiliki unit atau program  Pengembangan Minat & Bakat           

19 Memiliki program Pembinaan Soft Skill / character building           

20 Memiliki Program Beasiswa yang mudah diakses           

21 Memiliki Unit atau aksesabilitas  kesehatan           

22 Memiliki unit atau program terjadwal seputar Career Center           

23 
Mahasiswa Memperoleh Informasi lengkap tentang bursa 

kerja  

          

              

  Upaya Institusi Meningkatkan Prestasi Mahasiswa           

24 Institusi memiliki program bimbingan peningkatan prestasi           

25 
Institusi menyediakan anggaran peningkatan prestasi 

mahasiswa 

          

26 Memberi kesempatan pada mahasiswa untuk berprestasi            

  Upaya Institusi Meningkatkan Target Kelulusan           

27 
Keberhasilan menekan rasio mahasiswa DO menjadi sangat 

kecil 
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28 Keberhasilan meluluskan mahasiswa  menjadi tepat waktu           

29 Keberhasilan meningkatkan rata-rata IPK           

  
Kebijakan & Komitmen institusi dalam Tracer Study 

(Pelacakan Lulusan) 

          

30 Mendorong prodi melakukan tracer study & evaluasi lulusan            

31 
Memiliki instrumen yang akurat & handal mengenai 

pelacakan 

          

32 
Monitoring & Evaluasi yang efektif dalam pemberdayaan 

lulusan 

          

33 
Memiliki tindak lanjut atas sasaran yang ditetapkan dalam 

hal TS 

          

34 Rasio alumni yang memberikan respon tracer study            

35 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan PT           

 

STANDAR 4: PENGEMBANGAN SDM      

1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4 : Tinggi, 5: Sangat Tinggi 

       

No STANDAR 4 Skor 

Sistem Pengelolaan SDM Transparan & Akuntabel 1 2 3 4 5 

1 Memiliki dokumen formal & sistem Perencanaan SDM           

2 
Memiliki  dokumen  formal  & sistem rekrutmen, seleksi, 

pemberhentian 

          

3 
Memiliki  dokumen  formal & sistem  orientasi & penetapan 

pegawai 

          

4 
Memiliki  dokumen  formal & sistem pengembangan karier 

pegawai 

          

5 
Memiliki  dokumen  formal & sistem  remunerasi, penghargaan 

& sanksi  

          

Sistem Monev & Rekam Jejak Dosen & TK           

6 
Memiliki dokumen pedoman formal & bukti monev rekam 

jejak dosen & TK 

          

7 
Memiliki dokumen monev dosen bidang pengajaran, penelitian 

& pengabdian 

          

8 Rasio  dosen terhadap jumlah mahasiswa (ideal 1: 35)           

9 Memiliki dosen tetap Guru Besar yang cukup (Sekolah Tinggi)           

10 
Memiliki dosen tetap Lektor Kepala yang cukup ( Sekolah 

Tinggi ) 

          

11 
Dosen tetap yang mengikuti program peningkatan kompetensi 

study lanjut   

          

12 
Memiliki pustakawan dengan kualifikasi pendidikan yang 

cukup 

          

13 
Memiliki jumlah Tenaga administrasi yang cukup dengan 

jumlah pekerjaan 

          

14 Memiliki tenaga laborat, programmer, operator yang           
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bersertifikasi 

15 
Memiliki program peningkatan kompetensi & kualifikasi TK: 

Pelatihan/study lanjut 

          

16 
Memiliki program peningkatan kompetensi & kualifikasi TK: 

fasilitas & dana 

          

17 
Memiliki program peningkatan kompetensi & kualifikasi TK: 

jenjang karir 

          

18 
Memiliki program peningkatan kompetensi & kualifikasi TK: 

study banding 

          

Instrumen Survey Kepuasan Dosen & TK           

19 
Memiliki instrumen mengukur kepuasan dosen & TK yang 

valid & reliable 

          

20 
Hasil survei kepuasan dosen & TK dalam peningkatan SDM 

mudah diakses 

          

21 
Pemanfaatan survey guna peningkatan mutu secara 

berkelanjutan 

          

 

STANDAR 5: PENGEMBANGAN PRODI & SUASANA AKADEMK 

1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4 : Tinggi, 5: Sangat Tinggi 

       

No STANDAR 5 Skor 

Prodi 1 2 3 4 5 

1 
Memiliki dokumen formal kebijakan, peraturan atau buku 

panduan perencanaan prodi 

          

2 
Melakukan pengembangan & pemutahiran kurikulum secara 

berkala 

          

3 
Memiliki dokumen analisis & pemutahiran kurikulum prodi 

untuk penjaminan mutu 

          

4 

Memiliki unit khusus yang mengembangkan sistem 

penjaminan mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan 

institusi guna perbaikan berkelanjutan 

          

5 Memiliki dokumen monev sistem pembelajaran           

6 Memiliki sistem dan dokumen syarat kelulusan           

7 

Memiliki perencanaan & pelaksanaan tridharma Penelitian & 

Pengabdian Masyarakat yang diintegrasikan ke dalam sistem 

pembelajaran 

          

Otonomi Keilmuan & Kebebasan Akademik           

8 
Memiliki dokumen formal tentang otonomi keilmuan & 

kebebasan akademik 

          

9 

Memiliki sistem pengembangan suasana akademik yang 

kondusif guna meraih prestasi yang maksimal dalam bentuk 

kebijakan & strategi 

          

10 

Memiliki sistem pengembangan suasana akademik yang 

kondusif guna meraih prestasi yang maksimal dalam bentuk 

implementasi terjadwal 

          

11 
Memiliki sistem pengembangan suasana akademik yang 

kondusif guna meraih prestasi yang maksimal dalam bentuk 
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pengerahan sumber daya 

12 

Memiliki sistem pengembangan suasana akademik yang 

kondusif guna meraih prestasi yang maksimal dalam bentuk 

monev & tindak lanjut 

          

 

STANDAR 6: PENDANAAN, SARPRAS & IT      

1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4 : Tinggi, 5: Sangat Tinggi 

       

No STANDAR 6 Skor 

Dokumen Pengelolaan Dana 1 2 3 4 5 

1 
Memiliki dokumen lengkap perencanaan penerimaan & 

pengalokasian dana 

          

2 
Memiliki dokumen lengkap pelaporan, monev dan audit 

keuangan 

          

3 
Memiliki dokumen pertanggungjawaban keuangan kepada 

stakeholders 

          

4 
Memiliki mekanisme yang terdokumentasi atas penetapan 

SPP  yang mengikuntukan stakeholders internal 

          

5 
Memiliki kebijakan SPP khusus/pembebasan SPP terhadap 

mahasiswa kurang mampu dengan dibuktikan data penerima 

          

6 
Laporan keuangan diaudit oleh auditor eksternal (KAP) dan 

hasilnya dipublikasikan 

          

              

Sistem Pengelolaan Sarana & Prasarana           

7 
Memiliki dokumen pengelolaan sarpras: pengembangan dan 

pencatatan 

          

8 
Memiliki dokumen pengelolaan sarpras: penetapan 

penggunaan 

          

9 
Memiliki dokumen pengelolaan sarpras: keamanan dan 

keselamatan penggunaan 

          

10 
Memiliki dokumen pengelolaan sarpras: pemeliharaan & 

perbaikan 

          

Kepemilikan, Penggunaan Lahan & Sarana           

11 
Lahan milik sendiri, diatas 1.000 M2 dan digunakan untuk 

pendidikan 

          

12 
Ketersediaan sarana lengkap untuk pendidikan maupun non 

kependidikan 

          

13 
Memiliki rencana pengembangan sarana & dukungan 

keuangan 

          

              

Layanan Perpustakaan & Sarana Pembelajaran           

14 
Layanan perpustakaan memadahi dari sisi waktu, petugas dan 

mutu 

          

15 Terdapat layanan e-library           

16 
Kunjungan e-library lebih dari 30% dari jumlah dosen & 

mahasiswa. 
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17 
Sarana & prasarana pembelajaran mudah diakses oleh civitas 

akademika 

          

Sistem Informasi (SI) Pembelajaran           

18 
Memiliki SI yang digunakan dalam proses pembelajaran: 

Komputer yang terhubung dengan jaringan internet 

          

19 
Memiliki SI yang digunakan dalam proses pembelajaran: 

software berlisensi 

          

20 
Memiliki SI yang digunakan dalam proses pembelajaran: 

fasilitas e-learning 

          

21 
Memiliki SI yang digunakan dalam proses pembelajaran: bisa 

akses ke koleksi perpus 

          

Sistem Informasi Umum & Fasilitas IT           

21 
Memiliki SI yang digunakan dalam proses kerja yang 

terhubung dengan jaringan internet 

          

22 
Memiliki SI yang digunakan dalam proses kerja yang 

memiliki software berlisensi 

          

23 Kemudahan akses terhadap data yang lengkap & cepat           

24 Memiliki sistem informasi yang mengelola sarana prasarana           

25 
Memiliki sistem informasi yang mendukung pengambilan 

keputusan yang efektif 

          

26 Memiliki website yang mudah diakses           

27 
Memiliki jaringan internet maupun LAN untuk komunikasi 

dan akses informasi 

          

28 
Memiliki Blue Print pengembangan & pengelolaan sistem 

informasi 

          

29 
Memiliki sistem pengelolaan data / manajemen data institusi 

& unit kerja 

          

30 Memiliki sistem disaster recovery terhadap fasilitas IT           

 

STANDAR 7: PENELITIAN, PENGABDIAN & KERJASAMA 

1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4 : Tinggi, 5: Sangat Tinggi 

       

No STANDAR 7 Skor 

Dokumen Pengelolaan Penelitian 1 2 3 4 5 

1 
Memiliki dokumen pengelolaan penelitian yang dikembangkan 

& dipublikasikan institusi tentang kebijakan penelitian. 

          

2 

Memiliki dokumen pengelolaan penelitian yang dikembangkan 

& dipublikasikan institusi tentang penanganan plagiasi, paten 

& HAKI 

          

3 
Memiliki dokumen pengelolaan penelitian yang dikembangkan 

& dipublikasikan institusi tentang agenda penelitian tahunan 

          

4 
Memiliki dokumen pengelolaan penelitian yang dikembangkan 

& dipublikasikan institusi tentang proposal penelitian 
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Jumlah Penelitian           

6 
Jumlah penelitian dosen tetap selama 3 tahun terakhir sesuai 

target 

          

7 
Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen tetap dalam 3 

tahun terakhir 

          

8 Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi           

9 
Karya dosen dan mahasiswa yang mendapatkan HAKI 

/penghargaan Tk Nasional 

          

Kebijakan Penelitian           

10 
Memiliki pedoman kebijakan menjamin keberlanjutan  

penelitian  

          

11 Memiliki agenda penelitian jangka panjang           

12 
Tersedianya sarana dan SDM yang mendukung penelitian 

berkelanjutan  

          

13 Mengembangkan & membina jejaring penelitian           

14 Menyediakan / mencari sumber-sumber pembiayaan penelitian           

Dokumen Pengelolaan Pengabdian           

15 Memiliki pedoman kebijakan arah dan fokus pengabdian           

16 
Memiliki pedoman kebijakan jenis dan rekam jejak  

pengabdian 

          

17 
Memiliki pedoman kebijakan pola kerjasama dengan pihak luar 

dalam  pengabdian 

          

18 Memiliki pedoman kebijakan pendanaan dalam  pengabdian           

Jumlah Pengabdian           

19 
Jumlah pengabdian dosen tetap selama 3 tahun terakhir sesuai 

target 

          

20 
Jumlah artikel pengab ilmiah yang dihasilkan dosen tetap 

dalam 3 tahun terakhir 

          

21 Banyaknya artikel pengab yang tercatat dalam lembaga sitasi           

22 
Karya pengab.dosen dan mahasiswa yang mendapatkan 

penghargaan Tk Nasional 

          

 

Kebijakan Pengabdian 

          

23 
Memiliki pedoman kebijakan menjamin keberlanjutan  

penelitian  

          

24 Memiliki agenda pengabd jangka panjang           

25 
Tersedianya sarana dan SDM yang mendukung pengabdian 

berkelanjutan  

          

26 Mengembangkan & membina jejaring pengabdian           

27 
Upaya Menyediakan / mencari sumber-sumber pembiayaan 

pengabdian. 

          

Kebijakan Kerjasama           

28 
Memiliki kebijakan, pengelolaan & monev dalam hal: mutu 

kerjasama 
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Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Buku Kebijakan Penjaminan. 

2. Buku Mekanisme Penjaminan Mutu. 

3. Instrumen Penjaminan Mutu. 

4. Laporan Monev Penjaminan Mutu. 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 

29 
Memiliki kebijakan, pengelolaan & monev dalam hal: relevansi 

kegiatan Kerjasama 

          

30 
Memiliki kebijakan, pengelolaan & monev dalam hal: 

produktivitas kegiatankerjasama 

          

31 
Memiliki kebijakan, pengelolaan & monev dalam 

hal:keberlanjutan kegiatankerjasama 

          

32 
Kuantitas, kualitas dan relevansi kerjasama dengan institusi 

dalam negeri 

          

33 
Kuantitas, kualitas dan relevansi kerjasama dengan institusi 

luar negeri 

          

34 Memiliki instrumen monev kerjasama secara berkala           

35 
Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama untuk meningkatkan 

mutu 
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Kode Dokumen : SOP-MEKP Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 66/SOP- MEKP /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MONEV INTERNAL KINERJA PERPUSTAKAN 

 

A. PENGERTIAN 

1. Monitoring adalah kegiatan pemantau atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan 

berjalan untuk memastikan dan mengendalikan kesesuaian pelaksanaan program dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. 

2. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan 

pendekatan yang tepat. 

3. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban 

Perguruan Tinggi dalam menjamin bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan 

dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan monitoring ini juga, kendala 

yang dihadapi dalam implementasi dapat diantisipasi dan ditanggulangi. 

 

B. PROSEDUR 

 
No SOP 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

1. Persiapan 
a. Pembentukan tim  monitoring & evaluasi internal  
b. Menetapkan strategi dan bentuk instrument monitoring yang diperlukan. 
 
2. Pelaksanaan 
Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan terhadap pelayanan perpustakaan di ITB Semarang. 
 
3. Pelaporan 
Pelaporan pelaksanaan  monitoring dan evaluasi internal Perpustakaan dilaksanakan tiap semester. 
 
Standar Mutu Kinerja UPT Perpustakaan  yang ditetapkan adalah: 
a. Buku dan jurnal diperpustakaan cukup lengkap 
b. Digital librari dapat diakses dengan baik 
c. Pelayanan terhadap peminjaman buku mudah & sesuai SOP 
d. Tempat membaca di perpus nyaman 
e. Pelayanan ramah dan profesional 
f. Pencarian buku dan jurnal mudah didapat 
g. Buku tidak dipinjam oleh salah satu peminjam terlalu lama 
h. Sistem administrasi perpustakaan baik 
 
Pelaksanaan Kinerja UPT Perpustakaan yang di monev 
a. Pengecekan / inventarisasi buku & jurnal dilakukan secara periodik 
b. Akses digital library selalu di cek dan dikontrol 
c. Mahasiswa atau dosen mudah mendapatkan layanan peminjaman buku. 
d. Pengecekan terhadap sirkulasi udara/AC dan tata letak meja & kursi 
e. Penilaian terhadap kinerja pustakawan (dengan wawancara atau instumen kuesioner). 
f. Monev terhadap tata letak buku dan penjelasan tiap rak 
g. Monev terhadap  umur buku dipinjam. 
h. Monev terhadap catatan administrasi perpustakaan. 

 
Standar Monitoring dan Evaluasi 
a. LMPI bekerjasama dengan UPT Perpustakaan mengadakan monitoring dan evaluasi internal tiap semester. 
b. Mekanisme monitoring dan evaluasi proses kinerja UPT Perpustakaan sesuai standar yg ditetapkan. 
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c. Penilaian kinerja dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. 
d. Monev kinerja perpustakaan harus mampu mengukur capaian standar yg ditetapkan. 
e. Petugas perpustakaan memanfaatkan umpan balik  perbaikan kinerja. 
f. Bagian/UPT perpustakaan melakukan evaluasi diri terhadap proses kinerja Perpustakaan untuk perbaikan 

berkelanjutan. 
g. Jika diperlukan, LPMI akan menggunakan kuesioner sebagai instrument monev. 

Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 

 

C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Inventarisasi Kepustakaan (IK). 

2. Buku Sirkulasi Kepustakaan (BSK). 

3. Buku Kunjungan Kepustakaan (BKK) 

4. Kartu Kontrol Kepustakaan (KKK) 

5. Kartu Keanggotaan Kepustakaan (KKAP) 

 
 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 



 Standart  Operational Procedure 
ITB Semarang 

 

Kode Dokumen : SOP-PPB Revisi Ke :  - 

Nomor Dokumen : 57/SOP- PPB /2021 Nomor Revisi :  - 

Tanggal Penyusunan : 7 November 2021 Tanggal Revisi :  - 

Tanggal Berlaku : 7 November 2021   

Jumlah Halaman : 02.   

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI 

 

A. PENGERTIAN 

 

Pemberian penghargaan kepada karyawan teladan merupakan pengakuan ITB Semarang terhadap 

prestasi karyawan yang luar biasa. Penghargaan bertujuan untuk: 

1. Membangkitkan motivasi, kreativitas, dan inovasi di antara para karyawan sehingga terjadi 

peningkatan prestasi, 

2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi peningkatan prestasi kerja,  

3. Meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai karyawan ITB Semarang. 

 

B. PROSEDUR 

 

 
Catatan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dan ditentukan kemudian. 
 

SOP 

Panitia mengelompokkan karyawan  ITB Semarang  menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 

1. Dosen 

2. Tenaga kependidikan  

3. Tenaga non kependidikan. 

 

Dosen yang dapat dicalonkan menjadi dosen teladan adalah dosen yang memenuhi kriteria berikut: 

1. Bekerja sebagai Dosen Tetap Yayasan, 

2. Memiliki masa kerja minimal dua tahun, 

3. Berpendidikan minimal Magister (S2), 

4. Memiliki jabatan akademik minimal AA, 

5. Tidak sedang menjalani tugas belajar, 

6. Menghasilkan minimal 3 (tiga) karya ilmiah dalam 3 (tiga) tahun terakhir 

7. Dalam tiga tahun terakhir melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan tidak pernah mendapat 

teguran lisan/tertulis, 

8. Menunjukkan integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap institusi, 

9. Belum pernah terpilih menjadi karyawan teladan pada dua tahun sebelumnya. 

 

Tenaga Kependidikan dan Tenaga Non Kependidikan yang dapat dicalonkan menjadi karyawan 

teladan dengan syarat sebagai berikut: 

1. Bekerja sebagai karyawan purnawaktu (40 jam); 

2. Memiliki masa kerja minimal dua tahun, 

3. Berpendidikan minimal SMTA, 

4. Tidak sedang menjalani tugas belajar, 

5. Dalam tiga tahun terakhir melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan tidak pernah menerima 

teguran lisan/tertulis, 

6. Menunjukkan integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap institusi. 

7. Belum pernah terpilih menjadi karyawan teladan pada dua tahun terakhir. 
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C. DOKUMEN DAN INSTRUMEN TERKAIT 

 

1. Dokumen Penilaian Kinerja. 

 

 

 

  PENGESAHAN : 

  Nama Jabatan  Tanggal 
Tanda 

Tangan 

Mengetahui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Dikendalikan  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

Disetujui  : _______________________________________ _____________  ______ __________ 

 


