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Pengertian 

1. Tenaga kependidikan di tingkat program studi adalah pegawai atau satf yang bekerja pada satuan 

pendidikan di tingkat program studi selain tenaga pendidik. 

2. Operator Program Studi adalah tenaga kependidikan yang bertugas membantu dan memperlancar 

proses pendidikan, pembelajaran dan administrasi akademik serta keuangan di tingkat program 

studi.  
Tujuan 

1. Pedoman bagi operator program studi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. 

2. Memastikan bahwa proses kegiatan pembimbingan akademik berlangsung intensif sehingga 

mahasiswa dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu dengan hasil memuaskan.  
Ruang Lingkup 

Tugas dan tanggung jawab serta mekanisme pelayanan oleh operator program studi. 

Referensi 

1. Pedoman Operasional Standar FKIP Tahun 2016 
2. Peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan FKIP ULM 
Persyaratan 

1. Kualifikasi akademik minimal D-III atau S1. 

2. Profesional dan bertanggung jawab serta berkomitmen terhadap pekerjaan. 

3. Mengikuti prosedur perekrutan berdasarkan pedoman operasional standar yang berlaku di 

lingkungan FKIP ULM. 
Tugas dan Tanggung Jawab Operator Program Studi 

A. Perkuliahan 

1. Perencanaan Perkuliahan 

a. Mengikuti rapat internal program studi untuk mengetahui kebijakan-kebijakan program 

studi terkait perkuliahan. 

b. Mengatur proses perkuliahan setiap awal memasuki semester, menginput dan 

mempublikasikan jadwal perkuliahan secara online melalui portal SIMARI ULM. 

c. Mempublikasikan rancangan perwalian yang telah ditentukan oleh program studi. 

d. Melacak persetujuan perkuliahan (aproving) terhadap mata kuliah yang diambil 

mahasiswa. Jika terdapat mahasiswa yang belum disetujui mata kuliah yang diambil, 

maka operator berhak melakukan persetujuan melalui portal operator dengan telah 

menerima izin dari dosen bersangkutan dan diketahui oleh ketua program studi. 

Persetujuan ini didasari karena hal-hal berikut: 

 Dosen sedang berhalangan yang tidak memungkinkan untuk tidak melalukan 

persetujuan perkuliahan. 

 Dosen mengalami masalah (trouble) pada portal dosen, sehingga portal tersebut 

secara teknis tidak bisa digunakan. 

2. Proses Perkuliahan 

a. Memantau proses perkuliahan dengan meminta presensi perkuliahan yang telah 

berlangsung tidak kurang dari 3 minggu, kemudian menginput kehadiran ke portal online 

sebagai bentuk evaluasi perkuliahan. 

b. Merekapitulasi kehadiran mahasiswa dan dosen selama perkuliahan dengan 

mengintegrasikan presensi kuliah ke dalam portal online. 
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c. Mencetak berita acara dan presensi Ujian (UTS & UAS), kemudian mendistribusikannya 

kepada mahasiswa berdasarkan mata kuliah yang diampu. 

d. Mengambil kembali berita acara dan presensi ujian (UTS & UAS) untuk dijadikan arsip 

program studi serta telah dikoordinasikan ke pimpinan prodi. 

3. Pasca Perkuliahan 

a. Memantau proses penginputan nilai yang dilakukan Dosen pada setiap mata kuliah 

semester terkait. 

b. Operator Program Studi berhak menginput nilai mata kuliah, jika mendapat izin dari 

dosen yang bersangkutan dan secara teknis berhalangan dalam penginputan nilai mata 

kuliah. 

c. Penginputan nilai mata kuliah yang salah/keliru oleh dosen, maka operator melakukan 

perbaikan melalui portal operator atau melaporkan hal tersebut kepada pimpinan opeartor 

(operator fakultas dan operator universitas). 

d. Mahasiswa yang melaporkan mengenai kesalahan penginputan nilai oleh dosen, maka 

operator harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada dosen yang bersangkutan. Jika 

informasi mahasiswa benar dan telah dikonfirmasikan kepada dosen bersangkutan, maka 

operator melakukan poin (3c). 

e. Mencetak semua nilai mata kuliah yang telah diinput oleh masing-masing pengampu mata 

kuliah dan disimpan sebagai arsip/dokumen bagi program studi. 

f. Mencetak Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa jika mahasiswa mengalami masalah pada 

portal (portal mahasiswa), sehingga tidak memungkinkan untuk mencetak KHS tersebut. 

g. Melaporkan kepada pimpinan program studi mengenai kondisi akhir proses perkuliahan 

dengan memperlihatkan dokumen yang telah direkap pada poin (3e)(3f). 

B. Perekrutan Mahasiswa 

1. Mengumumkan proses perekrutan mahasiswa baru melalui website program studi, platform 

program studi dan papan pengumuman program studi di beberapa titik. 

2. Melakukan rekapitulasi data mahasiswa baru dengan berkoordinasi dengan Kasubag 

Akademik Fakultas atau Kabag Akademik Universitas. Data yang direkap yakni, peminat, 

mahasiswa yang dinyatakan lulus (lulus dan registrasi ulang dan lulus tapi tidak regsitrasi 

ulang). 

3. Melaporkan kepada pimpinan program studi mengenai rekapitulasi data mahasiswa baru 

Program Studi Pendidikan Kimia yang dilakukan pada poin (B.2). 

4. Mendata kembali mahasiswa yang dinyatakan lulus dan registrasi ulang (tahap akhir). 

5. Melakukan Technical Meeting dengan mahasiswa baru mengenai perkuliahan (rencana 

perkuliahan, proses perkuliahan, dan pasca perkuliahan). 

6. Melaksanakan pendampingan Kartu Rencana Studi (KRS) kepada mahasiswa baru untuk 

mengambil mata kuliah semester awal dengan telah melakukan poin (B.5). 

7. Membuat lembar biodata mahasiswa dan mendistribusikan kepada mereka sebagai 

rekapitulasi data akhir mahasiswa setelah melakukan poin (B.5)(B.6). 

8. Memantau perkuliahan mahasiswa baru berdasarkan prosedur yang dijelaskan pada poin 

(B.5). 

C. Perwalian 

1. Merekapitulasi data mahasiswa baru dan jumlah dosen Program Studi Pendidikan Kimia 

sebagai dasar penentuan perwalian atau penasehat akademik mahasiswa dengan didampingi 

oleh sekretaris program studi. 

2. Mengintegrasikan rekapitulasi data penasehat akademik (PA) mahasiswa ke dalam portal 

online dan memastikan data tersebut terhubung ke portal mahasiswa dan dosen sesuai 

penentuan PA yang dilakukan pada poin (C.1). 

3. Mengumumkan secara resmi penentuan PA mahasiswa melalui laman website program studi 

dan papan pengumuman di beberapa titik. 

4. Mahasiswa yang mengalami kesulitan menghubungi PA bersangkutan, maka operator 

memberikan informasi yang dibutuhkan atau menunjukkan data dosen melalui papan “Daftar 

Urut Pegawai Program Studi Pendidikan Kimia” yang terpasang di lingkungan  program 

studi. 
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D. Pangkalan Data Mahasiswa 

1. Melakukan rekapitulasi data mahasiswa yang terlacak melalui Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi (PDDIKTI) melalui link https://forlap.ristekdikti.go.id/ atau FEEDER ULM 

(http://feeder.unlam.ac.id/login) kemudian mengarsipkan data tersebut sebagai dokumen 

program studi. 

2. Melakukan pelacakan melalui portal online operator tentang keselarasan data pada portal 

ULM, FEEDER ULM dan PDDIKTI. Jika terjadi ketidakselarasan data maka operator 

melakukan pelacakan terhadap data yang tidak selaras (data jumlah mahasiswa dan dosen). 

3. Ketidakselarasan data kemudian diusulkan ke Kasubag PTIK ULM melalui surat permohonan 

dari program studi untuk ditindaklanjuti ke Bagian Pusat (Pihak PDDIKTI). 

4. Surat yang ditindaklanjuti oleh Pihak DIKTI kemudian direspon kembali oleh operator 

program studi dengan pembukaan link FEEDER berdasarkan periode yang diajukan oleh 

program studi. 

5. Melalui link http://feeder.unlam.ac.id/login, operator melakukan pengidentifikasian data 

program studi sehingga diperoleh data yang sinkron dan selaras baik pada portal operator 

ULM, FEEDER ataupun PDDIKTI. 

6. Melakukan evaluasi data jumlah mahasiswa dan dosen melalui portal online diantaranya 

portal operator ULM, FEEDER, PDDIKTI dalam periode tertentu. 

E. Pelayanan 

1. Melakukan koordinasi dengan pimpinan program studi terhadap setiap hal yang dilakukan 

khususnya yang berhubungan dengan perkuliahan dan kegiatan program studi. 

2. Tidak diskriminatif terhadap mahasiswa(i) dalam proses pelayanan. 

3. Bersikap disiplin dan bertanggung jawab atas segala tugas yang dijalankan secara jujur dan 

akuntabel. 

4.  Berintegritas tinggi terhadap pelayanan yang dilakukan. 

Pihak Terkait 

1. Pimpinan Universitas 

2. Pimpinan Fakultas 

3. Pimpinan Jurusan 

4. Pimpinan Program Studi 

5. Dosen Program Studi 

6. Mahasiswa  
7. PTIK 
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