
NOTULEN 

PUSAT DATA DAN PENGEMBANGAN IT 

 

Hari  : Senin       Waktu : 08.00 s/d 16.00 

Tanggal : 11 Februari 2019      Tempat : Ruang Seminar FEB 

Agenda : Peningkatan Layanan Akademik Fakultas Berbasis ICT 

 

Pembukaan: 

Kegiatan pembukaan dimulai pada Jam 09.00 WIB karena menunggu undangan, dan diprotokoli 

oleh Fatchur Rohman dan sekaligus moderator kegiatan. Setelah kegiatan dimulai dengan membaca 

ummul kitab yaitu fatihah. 

Dilanjut kegiatan workshorp peningkatan layanan akademik fakultas berbasis ICT dengan beberapa 

kegiatan diantaranya adalah: 

1. Perubahan kebijakan dikti terkait layanan akademik 

2. Penyesuaian terkait layanan siakad 

3. Brainstorming 

Perubahan kebijakan dikti: 

Data forlap dikti terintegrasi dengan sister.ristekdikti.go.id 

semua informasi terkait dengan pembelajaran seperti halnya SK Mengajar karena masih ditemukan 

fakta dilapangan antara dosen yang mengajar dengan informasi pelaporan dengan alasan dosen 

tersebut bulum diperkenankan untuk mengakui pengajaran didikti. Maka solusinya saling 

menguntungkan yaitu dosen yang mendapat beban tambahan SKS harus mendapat SK tentang mata 

kuliah tersebut. 

Dosen dapat mengetahui perkembangan kegiatan dalam akademik di sister 

Informasi terkait dengan kegiatan dosen mulai dari pembelajaran, bimbingan, penelitian, 

pengabdian dll diambil dari informasi forlap dikti, dimana sumber data tersebut berasal dari feeder 

yang bersumber dari siakad unisnu dan siakad mengitu informasi yang di input oleh TU dan dosen. 

Kebijakan dikti terkait dengan aplikasi si Jago yang untuk peningkatan fungsional dosen 

Data kegiatan pembelajaran dosen harus diperkuat karena masuk dalam forlap dikti dan hasilnya 

akan terbaca di aplikasi pengajuan jafa dikti. 

Prosedur Input Nilai oleh dosen 

Informasi pengisian nilai oleh TU diperkenankan dengan pengawasan dari biro I bagian akademik. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam input nilai yang sudah masuk dalam 

pelaporan forlap dikti. 

Proses input nilai oleh dosen agar dibuka oleh TU dimulai sejak awal semester dan diakhiri pada 

saat yudisium. 



TU difasilitasi login sebagai dosen difakultasnya 

Cetak presensi ujian, tu harus input jadwal ujian terlebih dahulu 

Input nilai dapat dilakukan oleh TU dengan pengawasan bagian akademik 

status akhir angkatan mahasiswa agar dapat diperbaiki mahasiswa aktif dan non aktif 

aktif: 

mahasiswa bayar dan input KRS 

non aktif: 

mahasiswa 2 smester berturut tidak bayar dan input krs 

 

Seting Jadwal UTS/UAS 

Kegiatan penjadwalan untuk ujian akhir semester dan tengah semester dapat dilakukan oleh TU 

untuk mempermudah perencanaan kegiatan oleh panitia. UTS harus di isi jadwalnya oleh TU dan 

UAS dapat ngopy dari jadwal UTS 

Input Skripsi 

Didalam siakad TU harus menginput nama pembimbing dan tanggal mulainya skripsi untuk 

mahasiswa. Terkait dengan masa akhir skripsi disepakati seperti apa, lulus ujian atau wisuda ..? 

Setup ujian skripsi dimulai kapan..? dimana cara setupnya… 

Sekripsi dimulai dari input KRS dan diakhiri dengan yudisium, setelah mahasiswa input KRS 

Skripsi kemudian TU memberikan pembimbing skripsi 

 

Setup KRS 

Pada saat menjadwalkan krs perlu diperhatikan point yang ada pada modul setup KRS terutama 

prasyarat KRS baru yang lain 

Standar borang akreditasi sebanyak 9 standar borang 

Dokumen dan Perangkat Pembelajaran 

Penyimpanan dokumen yang dimiliki oleh unisnu dapat disimpan di dokumen.unisnu dengan 

menggunakan 

SK Mengajar agar diupload oleh TU dan dapat didownload oleh dosen 

Perangkat pembelajaran agar seluruh dosen mendokumentasikan 

SK pembimbing akademik agar dikendalikan oleh TU 

SK pembimbing penelitian agar dikendalikan oleh TU 

SK penguji penelitian agar dikendalikan oleh TU 

Dokumen penelitian disismlitabmas unisnu 

Dokumen pengabdian di simlitabmas unisnu 

Permasalahan dilapangan yang terjadi terkait dengan layanan siakad 

Masih ditemukannya dosen yang tidak bisa input absen, perangkat pembelajaran 



Pengakuan matakuliah fakultas dan universitas (identifikasi awal 

Data bimbingan dan pengujian penelitian mahasiswa 

Masih ada beberapa dosen terlambat Input Nilai 

Sering terjadi server down saat input KRS 

Solusinya adalah penjadwalan secara detail untuk input KRS sehingga bagian IT dapat mencari 

strategi untuk mengatasi beberapa layanan. 

 

Jepara, 11 Februari 2019 

Notulen, 

 

Fatchur Rohman 


