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I. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Memberikan penjelasan tentang tata cara penyampaian laporan tahunan program di
lingkungan FKIK UNJA

2. Sebagai pedoman bagi setiap program di lingkungan FKIK dalam menyusun laporan
pelaksanaan program tahunan

3. Sebagai bahan evaluasi kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan program di
lingkungan FKIK selama satu tahun akademik

II. RUANG LINGKUP

SOP inimeliputi:
1. Penetapan dasar hukum penyusunanlaporantahunan
2. Penetapanaspek / unsurlaporantahunan
3. Format penyusunanlaporantahunan
4. Penentuanwaktupenyampaianlaporantahunan
5. Data pendukunglaporantahunan

III.DEFINISI
1. Laporan tahunan adalah laporan yang disusun oleh setiap program di lingkungan FKIK

yang memuat tentang pelaksanaan penyelanggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, sarana dan prasarana
penunjang, administrasi umum dan keuangan seta administrasi akademik dan
kemahasiswaan

2. Program adalah setiap program yang ada di lingkungan FKIK UNJA
3. Waktu pelaporan tahunan adalah berlangsung selama dua (2) semester atau (1) tahun

akademik
4. Data pendukung laporan adalah data yang digunakan dalam penyusunan laporan mulai

dari penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, sarana dan
prasarana penunjag, administrasi umum dan keuangan serta administrasi akademik dan
kemahasiswaan



IV. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan laporan tahunan pada setiap program di lingkungan FKIK UNJA harus
ditetapkan Tim Penyusun LaporanTahunan dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan
FKIK UNJA, dengan melibatkan:

1. Dekan FKIK UNJA
2. Pembantu Dekan I FKIK UNJA
3. Ketuadan Sekretaris Bagian
4. Ketuadan Sekretaris Program Studi
5. Ketuadan Anggota Tim Penyusun Laporan Tahunan
6. Kabag Administrasi Umum, Akademikdan Kemahasiswaan

V. ASPEK PELAPORAN

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
3. Sarana dan prasarana penunjang
4. Administrasi Umum dan Keuangan

VI. FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN

1. Latar Belakang
2. Visi dan Misi Program
3. Sasaran danTujuan Program
4. Isi Laporan

a. Penerimaan calon mahasiswa
- Proses seleksi calon mahasiswa
- Jumlah mahasiswa yang diterima atau lulus seleksi setiap tahun akademik
- Asal SMA dan daerah asal mahasiswa
b. Kurikulum
- Jumlah total SKS yang ditempuh selama pendidikan
- Jumlah SKS yang ditawarkan setiap semester
c. Kegiatan akademik dosen

i. Proses belajar mengajar (PBM)
-Jumlah staf tenaga pelajar (dosen)
-Pangkat dan kualifikasi staf tenaga pengajar (dosen)
-Jumlah beban mengajar staf tenaga pengajar (dosen) setiap semester
-Frekuensi kehadiran staf pengajar (dosen) setiap semester
-Jumlah mahasiswa yang dibimbing dalam penulisan skripsi atau praktek kerja

lapangan (PKL) setiap dosen pertahun
-Rata-rata jumlah jam perkuliahan setiap semester staf pengajar (dosen)

ii. Penelitian
-Jumlah penelitian yang dilakukan staf pengajar (dosen) setiap tahun

iii. Pengabdian



-Jumlahpengabdian yang dilakukanstafpengajar (dosen) setiaptahun
iv. Lain-lain

-Jumlah karya ilmiah yang dihasilkan staf pengajar (dosen) setiap tahun

d. Kegiatan akademik mahasiswa
-Rata-rata indeks prestasi mahasiswa setiap semester
-Rata-rata indeks prestasi komulatif mahasiswa
-Lamanya waktu studi mahasiswa menyelesaikan pendidikan
-Jumlah mahasiswa yang menyelesaikan studi setiaptahun
-Jumlah mahasiswa yang mengundurkan diri atau DO
-Jumlah mahasiswa yang cutikuliahsetiap semester
-Jumlah mahasiswa yang mengikuti semester pendek
-Rata-rata kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan setiap semester
-Jumlah mahasiswa yang terdaftarsetiapangkatan
-Rata-rata SKS yang dikontrak mahasiswa setiap semester
-Jumlah mahasiswa yang melakukan seminar proposal skripsi atau praktek

kerja lapangan (PKL) setiap semester
-Jumlah mahasiswa yang mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) atau

PKL setiap tahun
-Jumlah mahasiswa yang mengikuti yudisium dan wisuda setiap tahun

e. Sarana dan prasana penunjang
-Jumlah ruang kuliah
-Kapasitas setiap ruangan
-Jumlah perpustakaan
-Jumlah mejadalam ruang kuliah
-Jumlah judul buku perpustakaan
-Jumlah tempati badah
-Jumlahinfocus, OHP, computer dan laptop
-Jangkawaktupemeliharaansaranadanprasarana

f. Administrasi umum dan keuangan
-syarat-syarat administrasi mahasiswa terdaftar
-kalender akademik
-total jumlah penerimaan program setiap tahun
-total pengeluaran program setiaptahun
-rata-rata kehadiran pengelola program setiap tahun
-jumlah penelitian dan pengabdian yang dibiayai program

5. keterbatasan & solusi
a. keterbatasan

- kemahasiswaan
- kurikulum
- kegiatan akademik dosen



- kegiatan akademik mahasiswa. Sarana dan prasarana
- administrasi umum dan keuangan

b. solusi
- kemahasiswaan
- kurikulum
- kegiatan akademik dosen
- kegiatan akademik mahasiswa
- sarana dan prasarana

VII. PENENTUAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

1. Periode pelaporan berdasarkan kalender tahun akademik (2 semester)
2. Penyampaian laporan paling lambat bulan setelah tahun akademik berakhir

VIII. LAMPIRAN-LAMPIRAN (DATA PENDUKUNG)

1. Berkaitandengandokumen-dokumenakademik
2. Penerimaancalonmahasiswa
3. Kurikulum
4. Kegiatanakademikmahasiswa
5. Sarana dan prasarana akademik penunjang
6. Administrasi umum dan keuangan



Tata Urutan Kagiatan Penyusunan Laporan Tahunan Program

No. Kegiatan

Unit

DokumenBag. Umum
akademik dan
kemahasisaan

Tim
penyusun

Program Fakultas Waktu

1. SK Tim
penyusun
laporan

Peraturan
Akademis

2. Pembagian
tugas tim
penyusun

3. Pengumpulan
data (aspek-
aspek
pelaporan)

4. Penyusunan
laporan

SK semester

5.
Validasi data
laporan

Absen

6. Penyampaian
laporan
kefakultas
(dekan)

Berita acara
pelaksanaan

1 1 1 1

2 2 2

3

4

5 5

6 6 6


