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Tujuan
1. Memastikan setiap data dan dokumen yang dihimpun adalah akurat;
2. Memastikan agar setiap data dan dokumen serta perubahannya tersedia bagi pihak yang
membutuhkannya;

3. Data yang sudah diolah menjadi informasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan
yang tepat oleh pimpinan.

Ruang Lingkup
Seluruh data dan informasi yang dipakai sebagai pedoman kerja di FISIP UB

Definisi
1.

Data Dosen adalah data yang menyangkut pribadi Dosen perorangan (misalnya keluarga, riwayat
pendidikan formal/informal, riwayat pekerjaan, pangkat/jabatan structural/non struktural, jabatan
fungsional,data mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, seminar/lokakarya,
karya ilmiah/jurnal/diktat/buku yang pernah diterbitkan);

2.

Data Karyawan adalah data yang menyangkut pribadi Karyawan perorangan (misalnya keluarga,
riwayat pendidikan formal/informal, riwayat pekerjaan pangkat/jabatan structural/non structural,
pelatihan );

3.

Data mahasiswa adalah data jumlah mahasiswa berdasarkan program studi, status aktif/tidak,
jenis kelamin, agama, alamat,t anggal lahir, aktif (terminal),prestasi yang pernah diraih, beasiswa
yang pernah diterima;

4. Data Kinerja akademis adalah data yang berhubungan dengan semua kegiatan akademis,
misalnya perkuliahan, penelitian, pelayanan dan evaluasi mahasiswa dan dosen;

5. Data kegiatan kemahasiswaan adalah data mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh
mahasiswa yang melembaga (dibawah himpunan masing-masing jurusan/program studi)

6. Pimpinan Unit Kerja adalah semua unit kerja yang ada di FISIP UB yaitu Ketua Jurusan, Ketua
Program Studi, Kepala Tata Usaha, Kasubbag Umum dan Perlengkapan, Kasubbag Keuangan
dan Kepegawaian, Kasubbag Akademik, Kasubbag Kemahasiswaan, Ketua BP3M, Ketua PPIST,
Ketua Govic, Ketua PKSDM FISIP Universitas Brawijaya

Rujukan
Garis Besar Prosedur
1. Permintaan Data dan Dokumen/data dukung kepada semua pimpinan unit kerja ( Ketua
Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Tata Usaha, Kasubbag Umum dan Perlengkapan,
Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian, Kasubbag Akademik, Kasubbag Kemahasiswaan,
Ketua BP3M, Ketua PPIST, Ketua Govic, Ketua PKSDM FISIP Universitas Brawijaya;
a. Dekan menerbitkan surat permintaan data dan dokumen/data dukung yang ditujukan
kepada semua pimpinan unit kerja di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UB;

b. Data yang diminta adalah semua data dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan
yang ada di unit kerja masing-masing meliputi :
- Data Dosen, Data Karyawan, Data Mahasiswa, Data Kinerja Akademis, Data Kegiatan
Kemahasiswaan;
2. Unit Kerja di FISIP menghimpun/merekap data dan dokumen/data dukung kemudian
diserahkan kepada Dekan melalui Kepala Tata Usaha;
3. Kepala Tata Usaha menyerahkan data dan dokumen/data dukung dari masing-masing unit
kerja kepada Kasubbag Umum dan Perlengkapa untuk diproses lebih lanjut;
4. Kaur Perencanan dan Sistem Informasi menerima data dan dokumen /data dukung SSdari
Kasubbag Umum dan Perlengkapan dan selanjutnya diserahkan kepada Petugas Penghimpun
dan Pengolah Data untuk dikompilasi dan selanjutnya diolah dan dijadikan informasi sesuai
kebutuhan;
5.

Kaur Perencanaan dan Sistem Informasi memvalidasi data yang sudah diolah , dipastikan
data tidak kadaluarsa, harus selalu di up date setiap bulan/periode tertentu sesuai
permintaan pihak yang membutuhkan;

6. Kaur Perencanaan dan Sistem Informasi menyampaikan laporan data yang sudah diolah
menjadi informasi kepada Dekan melalui Kepala Tata Usaha dan mengarsipkan semua data
yang telah diolah menjadi informasi ;

Bagan Alir
Mulai

Staf
Kemahasiswaan

Menerima Surat Pemberitahuan dari bagian
Kemahasiswaan Universitas Brawijaya
tentang pelaksanaan beasiswa Online

Staf
Kemahasiswaan

Mengumumkan jadwal dan pelaksanaan
beasiswa online

Mahasiswa

Mendaftar secara online dan melengkapi
berkas persyaratan pengajuan beasiswa
online

Tim Advokasi
Mahasiswa

Memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan screening / wawancara kepada
pemohon beasiswa

Berkas dan form isian hasil
screening

Tim Advokasi
Mahasiswa

Menyerahkan berkas pemohon beasiswa dan
rekapitulasi per-hari ke staf kemahasiswaan
sebagai petugas validasi

Berkas dan form isian hasil
screening

Memeriksa ulang kelengkapan berkas dan
kebenaran data pemohon

Berkas dan form isian hasil
screening

Petugas Validasi

Petugas Validasi

Memvalidasi data yang sudah dianggap
benar dan memenuhi persyaratan secara
online

Bagian
Kemahasiswaan
Universitas

Melakukan seleksi sesuai dengan formula
yang telah ditentukan dan membuat ranking
calon penerima beasiswa

Rektor

Membuat Surat Keputusan penerima
beasiswa online

Selesai

Berkas dan form isian hasil
screening

