
PROSEDUR STANDAR LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK 

 

PS.01. Registrasi Mahasiswa 

1. PS.01/1 Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru  

 

 

Persyaratan: 

1. Menunjukkan bukti surat penerimaan/lulus seleksi asli. 

2. Salinan ijazah sarjana (S1) dan transkrip akademik 

yang disyahkan pihak berwenang  

3. Surat rekomendasi dari pihak yang mengetahui 

kemampuan akademik (PA atau pembimbing skripsi S1)   

4. Proyeksi keinginan calon, berisi: alasan  dan harapan 

mengikuti program S2.. 

5. Daftar riwayat  hidup (Curriculum Vitae). 

6. Surat izin belajar tertulis dari instansi tempat bekerja 

(apabila sudah  bekerja) 

7. Surat keterangan sehat dari dokter. 

8. Surat pernyataan sanggup membiayai studinya 

sampai selesai.  

9. Menunjukkan bukti pembayaran biaya pendidikan  

10. Mengisi surat pernyataan sanggup mentaati 

peraturan di  PPs UNS di atas kertas bermeterai.. 

11. Mengisi form untuk pembuatan KTM 

 
Prosedur: 

1. Pelayanan Registrasi Mahasiswa Baru di 
bagian administrasi akademik PPs UNS  

2.  Memunuhi seluruh persyaratan dan akan  akan 
dicek (Form PR-01) 

3. Jika persyaratan pendaftaran tidak dipenuhi, 
hak menjadi mahasiswa Prodi. Agronomi batal 

4. Calon mahasiswa yang mengundurkan 
diri/keluar dari Prodi Agronomi, tidak akan 
menerima kembali uang SPP yang telah 
dibayarkan 

 
 

 
 
 
 

Mulai 

Pemenuhan Persyaratan 

Persyaratan 
Lengkap 

Penyerahan 

Persyaratan 

Mendapat Bukti 
penyerahan berkas 

Mengisi Form untuk 

KTM 

Selesai 

Batal jika 
tidak 

lengkap 



 
2. PS-01/2. Prosedur Registrasi Ulang/Mahasiswa Lama  
 

 

Persyaratan: 
1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 
2. Form KRS yang ditandatangani oleh dosen 

pembimbing akademik (Form PR-02)  
3. Bukti pembayaran SPP  
4. Surat Keterangan peng-aktif-an kembali bagi 

mahasiswa yang selesai cuti selang. Lihat 
prosedur  

5. Surat Keterangan berakhirnya sanksi akademik 
bagi mahasiswa yang terkena sanksi 

6. Surat Keterangan perpanjangan masa studi 
bagi mahasiswa habis masa studi. Lihat 
prosedur perpanjangan masa studi  

 
Prosedur: 

1. Proses registrasi dilakukan dengan mengisi 
formulir registrasi ulang (Form PR-03) 

2. Registrasi dilaksanakan oleh mahasiswa 
bersangkutan atau diwakilkan pada orang lain 
dengan memberi surat kuasa 

3. Pelayanan registrasi di bagian adminsitrasi 
akademik  Pascasarjana UNS 

 
Sanksi: 

1. Apabila tidak melakukan registrasi ulang 
sampai batas akhir proses registrasi, 
mahasiswa dinyatakan tidak aktif dan semester 
tersebut  diperhitungkan dalam masa studi. 
SPP Semester tersebut dibebaskan 

2. Apabila tidak mengurus pengaktifan kembali 
selama dua semester berturut-turut (atau tidak 
melakukan registrasi ulang tiga  semester 
berturut-turut), dikenakan sanksi  dikeluarkan 
dari Prodi Agronomi 

3. Apabila mahasiswa bersangkutan ingin masuk 
kembali, prosedur yang ditempuh mengikuti 
registrasi mahasiswa baru, namun  capaian 
prestasi akademik akan diperhitungkan. 

 
 
 

  

Mulai 

Pemenuhan 

Persyaratan 

Pelaksanaan proses 

registrasi 

Bukti telah menyelesaikan 

registrasi 

Selesai 



 
PS-02. Proses Belajar Mengajar  

 
3. PS 02/1. Prosedur Perkuliahan 
 

 

Persyaratan: 
1. Mahasiswa telah melakukan registrasi 
2. Mahasiswa telah mengisi KRS 
3. Mengikuti kuliah sesuai KRS 

 
Pelaksanaan Perkuliahan 

1. Penyelengggaran kuliah PS Agronomi 
mengikuti jadwal  PPs UNS 

2. Saat kuliah, mahasiswa dan dosen 
mengisi daftar hadir (Form PK-O1 dan  
Form PK-O2) 

3. Dosen mengisi berita acara perkuliahan 
(Form PK-O3) 

4. Dosen menandatangani daftar hadir dan 
mengisi Berita Acara Perkuliahan (BAP) 

5. Daftar hadir dan BAP diambil oleh 
Dosen/perwakilan mahasiswa setiap 
menjelang kuliah dan dikembalikan ke 
sekretariat prodi setelah selesai kuliah  

 
 Evaluasi Pembelajaran: Penugasan / UTS/ 

UAS/ 
1. Syarat: kehadiran dalam  kuliah ≥ 80%, 
2. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan 

komponen tugas/UTS/UAS 
3. Penilaian kelulusan menggunakan 

standar Penilaian Acuan Pokok (PAP)  
sesuai SK Rektor No. 459/H.27/2007) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 

Mulai 

Memenuhi 

syarat  

Pemenuhan persyaratan 

Pelaksanaan kuliah di kelas  

Pengisian daftar hadir dan 

Berita acara perkuliahan  

Mengikuti ujian 

Evaluasi proses 

pembelajaran  

Selesai 

Ya 

 

Gagal 
ikut UAS  

Tidak 

 

Pemenuhan 

kekurangan 
 



4. PS 02/2. Prosedur Penilaian dan Penyerahan Nilai Mahasiswa 
 
 

 

Persyaratan 
1. Penilaian kelulusan menggunakan 

standar SK Rektor No.459/H.27/2007) 
2. Nilai masing-masing komponen (tugas, 

UTS, UAS, dan komponen lain) dirinci 
jelas sebelum dikonversi ke nilai 
huruf/mutu) 

 
Prosedur 

1. Form penilaian (Form PK-04) berisi 
kolom NIM, nama mahasiswa, 
komponen penilaian, nilai rata-rata dan 
huruf, disyahkan dosen dan pengelola 
program studi  

2. Nilai dalam bentuk hard copy dan 
ditandatangani koordinator dosen  
pengampu, diserahkan ke pengelola 
program studi  2 minggu setelah UAS. 

3. Nilai akhir yang telah disyahkan oleh 
Ketua program studi selanjutnya di copy 
rangkap dua untuk arsip bagian 
akademik Pascasarjana,.  

4. Nilai ujian masing-masing mahasiswa 
diterbitkan dalam  Kartu Hasil Studi 
(KHS)  (Form PK-05) setiap akhir 
semester 

5. Koreksi kesalahan nilai atau melengkapi 
nilai TL (tidak lengkap) dilakukan 
selambat-lambatnya 2 minggu setelah 
nilai diumumkan. 

6. Mahasiswa yang mendapatkan nilai TL 
dan tidak menyelesaikan  kekurangan-
nya dalam waktu tersebut dinyatakan 
tidak lulus (E)  

 
 

 
 
 
 
 
 

Mulai 

Proses pengarsipan 
dan pengolahan 

nilai 

Pengisian nilai ujian oleh 
koordinator Pengampu 

Pengiriman format nilai ujian 

Penyerahan nilai ke ketua 
program studi  

Pengumuman nilai  

Selesai 



 
PS 03. Evaluasi Proses Belajar Mengajar 

 
5. PS 03/1. Prosedur Evaluasi Proses Belajar Mengajar 
 

 

Persyaratan 
1. Mahasiswa mengikuti matakuliah yang 

akan dievaluasi (kuisioner  evaluasi 
kepuasan mahasiswa) 

2.  Dosen mengampu matakuliah yang akan 
dievaluasi (kuisioner evaluasi kepuasan 
dosen) 

 
Prosedur 

1. Pengisian evaluasi proses belajar 
mengajar (EPBM) menggunakan 
instrumen kuisioner (Form EV-01-untuk 
mahasiswa dan Form EV-02-untuk 
dosen) 

2. Formulir akan dibagikan kepada  
mahasisiwa dan dosen dua minggu 
sebelum kuliah berakhir  

3. Kuisioner diisi oleh mahasiswa dan dosen 
untuk setiap mata kuliah, pada 2 minggu 
sebelum masa perkuliahan berakhir 

4. Kuisioner EPBM dianalisis oleh pengelola  
untuk ditindaklanjuti 

 
Output 

Hasil evaluasi adalah skala kepuasan 
mahasiswa terhadap  dosen dan kinerja 
matakuliah  (skala penilaian 1-3) dan 
kepuasan dosen terhadap kinerja mahasiswa   

 
Tindak lanjut 

1. Hasil EPBM disampaikan kepada dosen 
mata kuliah sebagai bahan perbaikan 
(Form EV-03 dan EV-04) 

2. Hasil EPBM juga akan didiskusikan di 
forum pertemuan dosen untuk 
memperoleh umpan balik dan sekaligus 
sebagai bahan evaluasi (kaji ulang 
manajemen) untuk perencanaan 
program, perbaikan PBM, dan  
peninjauan  kurikulum 

Mulai 

Perbanyakan  kuesioner  

Distribusi kuesioner kepada 
mahasiswa oleh pengelola 

Pengisian kuesioner  

Pengolahan data  

Pengiriman data EPMB kepada 

dosen mata kuliah 

Analisis dan umpan balik untuk 
mata ajaran/perbaikan 

kurikulum 

Selesai 



 
 

PS-04. Penyelesaian Tugas Akhir 
 
6. PS 04/1 Prosedur Pengajuan Judul dan Penetapan Pembimbing Penelitian  
 

 

Persyaratan: 
1. Telah mengambil mata kuliah Filsafat 

ilmu dan Teknik analisis dan interpretasi 
data  

2. Telah menempuh minimal 12 SKS 
dengan IPK > 2,75  

3. Telah menyelesaikan registrasi ulang 
dan mengisi KRS semester berjalan 

 
Prosedur  penyusunan usul penelitian 

1. Mengisi formulir rencana  judul/topik 
penelitian  (Form TA-01) yang dilampiri  
garis besar rencana  penelitian (judul, 
latar belakang, dan tujuan penelitian) 

2. Mengisi  form TA-02 untuk permohonan  
pembimbing penelitian ke ketua Prodi 

3. Form TA-01 dan TA-02 diproses di 
program studi untuk menunjuk dosen 
pembimbing  

4. Penunjukan  pembimbing penelitian 
didasarkan pada latar belakang bidang 
ilmu/kepakaran dosen dengan topik 
kajian  

5. Ketua prodi mengusulkan nama dosen 
pembimbing ke direktur  pasca untuk 
mendapatkan SK pembimbing tesis. 

6. SK pembimbing dikirim ke bagian 
keuangan pasca, dosen, mahasiswa, 
dan arsip program studi 

7. Usul penelitian  disusun sesuai format 
proposal PS Agronomi  (TA-15) dengan 
difasilitasi pembimbing tesis 

8. Tahap akhir penyusunan usul penelitian 
adalah seminar usul penelitian 

 
 

 
 
 

Mulai 

Penetapan pembim-
bing tesis 

 

Pengajuan Rencana Tesis 
(judul, latar belakang, dan 

tujuan) 

Disetujui/ 
revisi  

Penyusunan usul 

penelitian   

Pemenuhan Persyaratan 

Selesai 



 
9. PS 04/3. Prosedur Seminar dan Penilaian Kelayakan Usul Penelitian  
 

 

Persyaratan: 
1. Naskah usul penelitian sudah disetujui 

oleh pembimbing tesis 
2. Usul penelitian telah disusun sesuai 

format proposal PS Agronomi  (TA-15) 
 
Prosedur 

1. Mengajukan permohonan seminar 
usul penelitian dengan mengisi  Form 
TA-03  ke ketua Prodi  

2. Mahasiswa membuat undangan/ 
pengumuman waktu dan tempat 
seminar  

3. Siminar dikoordinasikan  oleh 
pengampu seminar 

4. pengampu seminar bertugas menilai 
kelayakan usul penelitian  untuk 
dilaksanakan dengan atau tanpa revisi 
(Form TA -04) 

 
Laporan Kemajuan Penelitian 

Setiap 3 bulan sekali, mahasiswa yang 
sedang mengajukan usul penelitian, 
melaksanakan peneliian/pengumpulan 
data,  dan menyusun tesis wajib membuat 
laporan kemajuan  menggunakan Form 
TA- 05. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Mulai 

Pengisian  form TA-04 dan 
TA – 17 

Seminar dan penilaian 
kelayakan usul penelitian 

Perlu revisi  

Pelaksanaan penelitian 
bisa dimualai  

Selesai 

Penilaian  

Tidak ada 

revisi 



 
 
8. PS 04/3. Prosedur Seminar dan Penilaian Kelayakan Thesis 
 

 

Persyaratan: 
1. Naskah tesis sudah disetujui oleh 

pembimbing tesis 
2. Menyusun makalah seminar sesuai 

dengan panduan penulisan makalah 
ilmiah PS Agronomi  (TA-17) 

 
Prosedur 

1. Mengajukan permohonan seminar 
dengan mengisi  form TA-06 ke ketua 
Prodi  

2. Mengajukan usulan dosen penguji di luar 
pembimbing tesis dengan mengisi form 
TA-07 untuk   hadir dalam seminar  

3. Penguji menilai kelayakan naskah  tesis 
untuk maju ke ujian tertutup dengan 
mengisi Form TA-08  

 
Output: 

Draft tesis dinilai layak untuk dibawa ke 
ujian akhir dengan/tanpa perbaikan 
berdasarkan Form TA-08 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mulai 

Pengisian  form TA-04 dan 
TA – 17 

Seminar dan penilaian 

kelayakannya dosen penilai 

Memenuhi 

syarat? Perbaikan 

makalah 

Perbaikan 
naskah  

Ujian tertutup  

Selesai 

Layak maju 
ujian ? 



9. PS 04/4. Prosedur Pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana 
 

 

 

Persyaratan: 
1. Tesis disusun sesuai panduan 

penulisan Tesis PS Agronomi (Form 
TA-16) 

2. Naskah tesis disetujui oleh pembimbing  
3. Surat keterangan kelayakan untuk ujian 

tesis yang  telah ditandatangani dosen 
calon penguji bukan pembimbing (Form 
TA-08) 

 
Prosedur pengajuan  

1. Mahasiswa mengisi (Form TA-09) 
diajukan ke ketua Program Studi untuk 
diajukan ke Direktur PPs guna 
menerbitkan SK Penguji 

2. Naskah tesis rangkap empat  telah 
ditandatangani dosen pembimbing 
diserahkan ke calon penguji beserta SK 
Penguji 

3. Mengisi (Form TA- 10)  untuk 
penentuan waktu ujian dengan  
berdasarkan persetujuan seluruh calon 
dosen penguji 

 
Prosedur Ujian  

1. Undangan ujian, SK penugasan,  dan 
draft  tesis diberikan Dosen Penguji 
selambat-lambatnya 3 hari sebelum 
pelaksanaan ujian 

2. Pengecekan kelengkapan Persyaratan 
oleh ketua tim penguji saat ujian akan 
dimulai 

3. Berita acara ujian (Form TA-11), 
Formulir penilaian masing-masing 
dosen (Form TA-12),  dan lembar 
pernyataan kelulusan/nilai akhir ujian 
(Form TA-13), dan lembar revisi 
naskah tesis (TA-14) dibagikan pada 
penguji saat ujian berangsung,  

4. Nilai ujian ditetapkan berdasarkan 
pedoman penilaian dalam buku 
Panduan Akademik Pascasarjana UNS.  

 

Mulai 

Pengambilan formulir 
ujian skripsi dan 

transkrip 

Memenuhi 

syarat? 

Ujian ditang-
guhkan 

Penentuan dosen penguji, 
waktu dan tempat ujian 

Pengiriman undangan ujian 
dan draft skripsi 

Pengambilan form 
kelengkapan ujian  (TA -09- 

TA -11) 

Pelaksanaan ujian 

Selesai 



PS 05. Penelusuran Data Alumni 
 
10. PS 05/1. Prosedur Penelusuran Data Alumni 
 

 

Persyaratan 
Alumni telah mengisi biodata   (Form DA-
01)\ pada saat pengesahan tesis di Program 
studi, sekaligus sebagai bahan database 
alumni PS Agronomi 

 
Prosedur 

1. Program studi menyusun dan atau 
mereview form kuisioner untuk alumni 
(Form DA-02) 

2. Pengiriman kuesioner kepada alumni 
dilakukan melalui Pos, e-mail, atau facs 

3. Kuisioner yang kembali dianalisis  oleh 
prodi untuk mendapatkan informasi profil 
alumni dan data kebutuhan kompetensi 
alumni  

 
Output 

Hasil analisis berupa  rekap hasil pelacakan 
lulusan (Form DA-03), peta profil pekerjaan 
lulusan,  dan kebutuhan kompetensi lulusan   

 
Tindak lanjut  

Hasil tracer digunakan sebagai bahan kaji 
ulang manajemen, guna penyempurnaan 
kurikulum, dan perbaikan sistem dan proses 
pembelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mulai 

Pendataan Alumni 

Pengolahan data 

Pengisian kuesioner oleh 

alumni  

Pengiriman Kuesioner 

Selesai 



 
 

PS 05. Kaji Ulang Manajemen 
 

11.PS 05. Prosedur Kaji Ulang Manajemen  
 

 

Pengertian: 

Kaji ulang dilakukan untuk memastikan 

kecocokan  dan efektivitas kinerja, 

kecocokan kebijakan dan prosedur, dan 

untuk mengetahui perubahan atau 

peningkatan yang diperlukan 

 

Kebutuhan dokumen 
1. Dokumen mutu:panduan PS Agronomi 
2. Hasil tracer study alumni PS Agronomi 

 
Prosedur : 

1. Audit sistem: pengkajian dokumen-

dokumen untuk memastikan kecocokan  

dan efektivitas kinerja, dan untuk 

mengetahui perubahan atau 

peningkatan yang diperlukan. 

2. Evaluasi terhadap hasil audit internal 

yang terakhir; asesmen oleh badan 

eksternal; hasil uji-banding; umpan 

balik pelanggan/hasil tracer study dan  

faktor-faktor relevan lain 

3. Semua dokumen mutu PS Agronomi 

dipelajari kembali untuk melihat  keco-

cokannya dengan kebijakan UNS/ 

Pascasarjana dan efektivitasnya dalam 

mendukung pencapaian sasaran 

program studi. 

4. Hasil tracer study dan bahan lain yang 

relevan juga dipelajari secara saksama 

guna menjadi bahan untuk perbaikan 

dan pengembangan program PS 

Agronomi. 

 
Ouput: 

Rekomendasi tindak lanjut untuk program 

kegiatan tahun berikutnya  
 

 

Mulai 

Pengumpulan data 

dan dokumen  

Output: Rekomendasi 

kebijakan 

Audit eksternal, internal dan 

hasil tracer study 

Selesai 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


