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1. Ruang Lingkup 

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mengatur tentang proses kegiatan layanan 

administrator fakultas mulai dari pembuatan Surat Keterangan Lulus (SKL), surat 

keterangan aktif kuliah, surat ijin penelitian, surat ijin observasi, surat dispensasi 

keuangan, surat ijin kunjungan, surat permohonan magang/PLP, jurnal mengajar 

dosen, daftar hadir, SK dekan, surat tugas dosen, pengajuan usulan judul proposal, 

pendaftaran ujian proposal/skripsi, hingga pengorganisasian web dan media sosial 

fakultas. SOP pengajaran di Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan merupakan 

pedoman bagi fakultas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan administrator 

fakultas. SOP layanan administrasi fakultas ini memuat tentang prinsip-prinsip kinerja 

yang harus dilaksanakan oleh administrator fakultas dalam melaksanakan proses 

pelayanan sesuai dengan standar tertulis untuk mendukung proses belajar mengajar 

mahasiswa dan kinerja fakultas. 

 

2. Tujuan: 

Sebagai acuan dalam melaksanakan proses pelayanan administrator fakultas, meliputi: 

a. Surat keterangan lulus 

b. Surat keterangan aktif kuliah 

c. Surat ijin observasi 

d. Surat ijin penelitian 

e. Surat ijin kunjungan 

f. Surat dispensasi pembayaran perkuliahan 

g. Surat permohonan magang dan PLP 

h. Jurnal mengajar dosen 

i. Daftar hadir kuliah 

j. Jurnal kelas 

k. Penggandaan soal UTS/UAS 

l. Surat tugas dosen 

m. SK dekan 

n. Pengelolaan web dan media sosial fakultas 

o. Format pengajuan usulan judul proposal 

p. Pendaftaran ujian proposal dan skripsi 

q. Legalisir ijazah 
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r. Transkrip nilai 

s. Surat keterangan akreditasi prodi 

 

3. Indikator Keberhasilan  

a. Tersedianya surat keterangan lulus saat yudisium fakultas 

b. Tersedianya surat keterangan aktif kuliah maksimal 1 hari setelah permohonan, 

surat sudah tercetak dan disahkan dekan. 

c. Tersedianya surat-menyurat (surat ijin observasi, penelitian, dispensasi 

pembayaran perkuliahan, surat permohonan magang/PLP) maksimal 1 hari setelah 

permohonan, sudah tercetak, dan disahkan dekan. 

d. Tersedianya surat permohonan magang dan PLP selambat-lambatnya 1 minggu 

sebelum kegiatan magang dimulai. 

e. Tersedianya jurnal mengajar dosen selambat-lambatnya tiga hari sebelum awal 

perkuliahan. 

f. Tersedianya daftar hadir kuliah selambat-lambatnya tiga hari sebelum awal 

perkuliahan. 

g. Tersedianya jurnal kelas selambat-lambatnya tiga hari sebelum awal perkuliahan. 

h. Tersedianya soal UTS/UAS yang sudah digandakan selambat-lambatnya tiga hari 

sebelum ujian. 

i. Tersedianya surat tugas dosen maksimal satu hari setelah permohonan. 

j. Tersedianya SK dekan maksimal satu hari setelah permohonan dan disahkan oleh 

dekan. 

k. Pengelolaan web dan media sosial (informasi fakultas) maksimal satu minggu 

setelah kegiatan berlangsung. 

l. Tersedianya formulir pendaftaran ujian proposal dan skripsi selambat-lambatnya 

satu minggu sebelum pendaftaran ujian dibuka. 

m. Tersedianya legalisir ijazah dan transkrip nilai maksimal tiga hari setelah 

permohonan 

n. Tersedianya surat keterangan akreditasi prodi  maksimal tiga hari setelah 

permohonan. 

 

4. Pihak yang Terlibat 

a. Direktorat Akademik 

b. Dekan 

c. Ketua Prodi 

d. Dosen 

e. Staf administrasi fakultas 
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f. Mahasiswa yang bersangkutan 

 

5. Acuan Kegiatan 

a. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  

b. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2017/2018 

 

6. Penanggungjawab Kegiatan: 

a. Dekan 

b. Ketua Prodi 

 

7. Syarat Mengikuti Kegiatan: - 

 

8. Dokumen Penunjang Kegiatan: 

a. Transkrip nilai 

b. Proposal kegiatan dan penelitian 

c. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan 

d. Buku panduan magang 

e. Dokumentasi kegiatan akademik/sosial 

f. Ijazah dan transkrip nilai asli 

 

9. Prosedur Kegiatan 

a. Mekanisme permohonan SKL, surat keterangan aktif kuliah, surat-surat ijin 

online: 

1) Mahasiwa mengisi form permohonan dari web FPIP. 

2) Staf administrasi fakultas membuat dan mencetak surat permohonan. 

3) Mahasiswa mengambil surat permohonan di staf administrasi fakultas satu 

hari setelah pengumpulan form surat permohonan. 

4) Pengarsipan oleh staf administrasi fakultas. 

b. Mekanisme penggandaan soal UTS/UAS 

1) Dosen pengampu mata kuliah menyusun soal UTS/UAS dan menyerahkan ke 

email kaprodi satu minggu sebelum ujian. 

2) Ketua Prodi meneruskan ke administrator fakultas untuk melakukan 

pencetakan dan validasi oleh UJM dan ketua prodi. 

3) Soal yang tervalidasi, digandakan sesuai jumlah mahasiswa setiap kelas. 

4) Soal ujian yang sudah digandakan, disegel, dan disiapkan sesuai jadwal harian 

5) Dosen mengambil soal ujian tepat pada waktu ujian. 

6) Pengarsipan oleh staf administrasi fakultas 
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c. Mekanisme penyusunan surat tugas dosen 

1) Ketua Prodi meneruskan draf permohonan surat tugas dosen ke staf 

administrasi fakultas 

2) Staf administrasi fakultas menyusun surat tugas dosen satu minggu sebelum 

perkuliahan/kegiatan akademik dimulai 

3) Staf administrasi fakultas meneruskan surat tugas yang telah disahkan dekan 

ke masing-masing dosen 

4) Pengarsipan dokumen oleh staf administrasi fakultas 

d. Mekanisme pembuatan jurnal mengajar dosen, daftar hadir mahasiswa, dan jurnal 

kelas: 

1) Staf administrasi fakultas menyusun jurnal mengajar dosen 

2) Dosen mengambil jurnal mengajar dan daftar hadir mahasiswa pada awal 

perkuliahan 

3) Mahasiswa mengambil jurnal kelas pada awal perkuliahan 

4) Mahasiswa yang belum mendapati namanya di daftar hadir, diminta untuk 

konfirmasi ke BAK terkait pembayaran paling lambat 2 minggu setelah 

perkuliahan dimulai 

g. Mekanisme penyusunan SK dekan 

1) Staf administrasi fakultas menyusun SK dekan dan disahkan oleh dekan 

2) Staf administrasi fakultas meneruskan SK dekan ke pihak-pihak terkait 

h. Mekanisme pengorganisasian web dan media sosial (informasi universitas dan 

fakultas) 

1) Setiap kegiatan akademik/sosial/kerjasama yang dilakukan oleh 

dosen/mahasiswa diliput oleh yang bersangkutan 

2) Staf administrasi fakultas mempublikasikan pada web dan media sosial fakultas 

secara berkala 

3) Staf administrasi fakultas mempublikasikan informasi dari universitas ke web 

dan media sosial fakultas secara berkala 

i. Mekanisme pengajuan usulan judul proposal skripsi: 

1) Ketua Prodi bekerja sama dengan dosen pengampu mata kuliah seminar 

proposal terkait jadwal pendaftaran  

2) Ketua Prodi mensosialisasikan jadwal pendaftaran ke staf administrasi fakultas 

3) Staf administrasi fakultas menyiapkan form pengajuan usulan judul proposal  

4) Mahasiswa mengisi form pengajuan usulan judul proposal 

5) Staf administrasi fakultas meneruskan daftar pengajuan usulan judul proposal 

ke ketua prodi 
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6) Ketua prodi menyusun daftar pemetaan dosen pembimbing dengan judul 

proposal sesuai dengan keahlian dosen 

7) Pengarsipan berkas oleh staf administrasi fakultas 

j. Mekanisme pendaftaran ujian proposal/skripsi: 

1) Mahasiswa mengisi form pendaftaran ujian proposal/skripsi 

2) Mahasiswa melengkapi persyaratan pendaftaran ujian proposal/skripsi 

3) Staf administrasi fakultas menyerahkan daftar nama mahasiswa yang mendaftar 

ujian proposal/skripsi ke ketua prodi 

4) Ketua prodi menyusun pemetaan dosen penguji dengan judul skripsi yang 

sesuai dengan keahlian dosen 

5) Dosen mendapat jadwal ujian seminar proposal/skripsi 

6) Pengarsipan berkas oleh staf administrasi fakultas 

k. Mekanisme permohonan legalisir ijazah, transkrip nilai, surat keterangan akreditasi 

prodi: 

1) Mahasiswa menyerahkan fotokopi ijazah/transkrip nilai yang akan dilegalisir 

dan bukti pembayaran yang sudah diverifikasi BAK 

2) Dekan memberi tanda tangan dan stempel fakultas sebagai bentuk pengesahan 
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10. Mekanisme/Alur Prosedur Administrasi Fakultas 

 

Alur Pengajuan Surat Permohonan

Mahasiswa Fakultas DekanKaprodi

P
h

as
e

Mulai

Mengisi Form 
permohonan di web 

FPIP

Membuat dan 
mencetak surat 

permohonan

Dekan mengesahkan 
surat permohonan

Mengambil surat 
permohonan satu 

hari setelah 
pengusulan 

Pengarsipan berkas
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11. Mekanisme/Alur Penggandaan soal UTS/UAS 

 

Alur Penggandaan Soal UTS/UAS

Dosen UJMKaprodi Fakultas

P
h

as
e

Mulai

Menyusun soal dan 
mengirim ke email 

kaprodi
Meneruskan soal ke 

email fakultas

Mencetak dan 
menyerahkan ke 

UJM

Memvalidasi soal 
UTS/UAS bersama 

kaprodi

Menggandakan soal 
yang tervalidasi dan 
menyegel soal ujian

Dosen mengambil 
soal ujian

Pengarsipan berkas
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12. Mekanisme/Alur Penyusunan Surat Tugas Dosen 

Alur Penyusunan Surat Tugas Dosen

Dosen DekanKaprodi Fakultas

P
h

as
e

Mulai

Meneruskan draf 
permohonan surat 

tugas dosen 

Menyusun surat 
tugas dosen

Mengesahkan surat 
tugas dosen

Meneruskan surat 
ke dosen terkait

Menerima surat 
tugas

Perngarsipan berkas
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13. Mekanisme/Alur Pembuatan jurnal mengajar, daftar hadir, dan jurnal kelas 

Alur Pembuatan Jurnal Mengajar, Daftar Hadir Mahasiswa, dan Jurnal Kelas

Mahasiswa DADosen Fakultas

P
h

as
e

Mulai

Mengirim daftar nama 
mahasiswa yang tervalidasi 

BAK

Penggandaan daftar 
hadir mahasiswa

Menyusun jurnal 
mengajar dosen

Menyusun jurnal 
kelas 

Dosen mengambil 
jurnal mengajar, 

daftar hadir

Meletakkan jurnal 
mengajar, daftar 

hadir di TU

Mengambil jurnal 
kelas di TU

Pengarsipan berkas

Mengurus ke 
BAK bila nama 

tidak ada 
dalam daftar 

hadir
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14. Mekanisme/Alur Pengorganisasian Web dan Media Sosial Fakultas 

Alur Pengorganisasian Web dan Media Sosial Fakultas

Mahasiswa FakultasDosen

P
h

as
e

Mulai

Meliput kegiatan 
akademik/sosial 

yang telah diakukan

Melakukan kegiatan 
akademil/sosial 

yang telah dilakukan

Mempublikasikan di 
web dan medsos 

fakultas

Meneruskan 
liputan ke 

administrator 
universitas

Mengecek web dan 
medsos fakultas secara 

berkala
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15. Mekanisme/Alur pengajuan Usulan Judul Proposal 

Alur Pengajuan Usulan Judul Proposal Skripsi

Mahasiswa Fakultas
Dosen Pengampu 

Mata Kuliah Seminar 
Proposal

Kaprodi

P
h

as
e

Mulai

Mengusulkan judul 
proposal

Penentuan jadwal 
pengumulan 

pengajuan judul 
proposal dengan 

kaprodi

Bekerja sama 
dengan dosen 
terkait jadwal 

pengumpulan judul 
proposal

Membuat form 
pengajuan judul 

proposal

Mensosialisasikan 
jadwal 

pengumpulan judul 
ke administrator 

fakultas

Menerima daftar 
pengajuan daftar 

proposal

Meneruskan daftar 
judul ke email 

kaprodi

Menyusun daftar 
pemetaan dosen 

penmbimbing 
dengan judul 

proposal

Pengarsipan berkas

 


