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KEGIATAN RUTIN 

NO RENCANA KEGIATAN 2021/2022 TUJUAN  ANGGARAN 

1 Melengkapi dokumen standar layanan  
akademik sesuai SNPT berkoordinasi dengan 
BPM dan tim yang telah ditetapkan dalam SK. 

Memberikan dukungan PBM dan manajemen dan 
membuat buku panduan suasana akademik Rp.                  500.000,- 

2 Koordinasi secara berkesinambungan dengan 
bagian IT dalam rangka sinkronisasi database 
akademik menggunakan sistem yang 
terintegrasi dengan PDPT. 

Database akademik dapat lebih mudah diakses oleh 
pimpinan. 

Rp. - 

3 Memberikan pelayanan akademik yang 

terintegrasi dalam sistem informasi akademik, 

antara lain: pengisian KRS, penerbitan KHS, 

dan lain-lain 

Pelayanan akademik dapat dilaksanakan lebih baik 

khususnya untuk menunjang PBM yang berkualitas 

(rutin) 
Rp. - 

4 Melakukan koordinasi dgn prodi terhadap 
pelaporan data mahasiswa yang 
membutuhkan penanganan khusus & 
terancam DO berdasarkan lap PDDIKTI 

Menunjang pemenuhan data akademik  untuk 
kepentingan internal dan eksternal 

Rp.  - 

5 Mengadakan rapat koordinasi dengan program 
studi, biro umum, IT dan sarana prasarana 
untuk menyusun kebutuhan pengaturan kelas 
(setiap awal semester) 

Persiapan PBM setiap awal semester dapat 
dikoordinasikan dengan baik dengan semua bagian 
terkait 

Rp.  - 
 

6 Melakukan Update Aplikasi Pendukung 

Importer PDDikti  

Mempermudah proses entri data terutama nilai 

konversi atau pindahan 
Rp.               1.500.000,- 



KEGIATAN PENGEMBANGAN 

NO RENCANA KEGIATAN 2021/2022 TUJUAN  ANGGARAN 

7 Melakukan update & mengolah data statistik akademik per 

semester meliputi: jumlah mahasiswa baru, aktif, lulus, cuti/ 

DO, data dosen, rasio dosen mahasiswa. 

Menunjang pemenuhan data akademik 

kemahasiswaan untuk kepentingan internal dan 

eksternal 

8 Melakukan koordinasi dengan prodi terhadap pelaporan data 

mahasiswa yang membutuhkan penanganan khusus dan 

terancam DO berdasarkan laporan PDDIKTI 

9 Mendokumentasikan  SK Cuti/DO/Keluar dan Aktif per 

semester setiap program studi 

10 Memperbaiki perubahan data  mahasiswa yang mendukung 

persyaratan sebagai peserta Uji Kompetensi (UKOM) dan STR 

11 Pelayanan akademik untuk alumni berupa legalisir/transkrip, 

perbaikan data ijazah/transkrip, surat pengganti ijazah 

(ijazah hilang), surat akreditasi ,dll 

Memberikan pelayanan akademik untuk alumni 

12 Pelatihan untuk dosen tentang: membuat buku ajar, 

pengembangan Kurikulum Berorientasi Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dan MBKM (Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka) dalam rangka Implementasi Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada Era Industri 4.0 

Setiap dosen memahami konsep dan praktik 

dalam mengembangkan kurikulum yang 

berorientasi KKNI dan MBKM untuk persiapan 

implementasi SNPT di era industri 4.0 

 Rp.         30.000.000,- 

 

13 Melaksanakan survey kepuasan layanan administrasi 

akademik  

Mengukur tingkat layanan Akademik di BAK 

secara Khusus dan UMHT secara Umum 
- 

TOTAL    Rp.          32.000.000,- 
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