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Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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PENGANTAR PENULIS

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah
melimpahkan kesempatan, rahmat dan hidayahNya sehingga
penulis dapat menyelesaikan buku ini. Sholawat serta salam
kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta
orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Sejalan diterapkannya sistem informasi pangkalan data
perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Pelaporan PD
Dikti ini begitu penting karena merupakan ujung tombak dari
perguruan tinggi. Implikasi dari hasil pelaporan PD Dikti
berdampak pada validitas dari ijazah mahasiswa, hasil pelaporan
dikti ini juga sebagai rujukan / sumber informasi bagi Lembaga
akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi; juga bagi Pemerintah,  untuk  melakukan
pengaturan,  perencanaan,  pengawasan,  pemantauan,  dan
evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi, sehingga diharapkan Pengolahan data yang
dilakukan oleh operator prodi adalah benar dan valid.

Buku Pengantar Sistem Aplikasi PDDIKTI dan UB Feeder ini
membahas penjelasan tentang pengenalan dan pengerjaan teknis
dalam sistem pelaporan pangkalan data Pendidikan tinggi (PD
DIKTI khususnya pengolahan data melalui UB Feeder. Keunggulan
dari buku ini adalah disusun lebih komprehensif dan detail teknis
dan tahapan pengerjaan UB Feeder dan keterkaitan dengannya
dengan sumber data aplikasi SIAKAD disertai rangkuman dari
berbagai sumber untuk melengkapi dari panduan UB Feeder yang
telah dibuat tim TIK Universitas Brawijaya.

Agar  pembaca mudah memahami isi buku secara sistematis,
materi buku ini dibagi menjadi 3 bab yakni :
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· Bab 1 : menjelaskan tentang gambaran umum proses
Sistem pelaporan PD DIKTI dan keterkaitan dengan UB
Feeder

· Bab 2 : menjelaskan tentang teknis pengerjaan UB Feeder
dan logika pengerjaan

· Bab 3 : merupakan bagian pelengkap dari dua bab diatas,
yang menjelaskan tentang tips dan trik serta solusi dari
beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengerjaan UB
Feeder.

Buku ini ditujukan untuk jajaran akademisi di lingkungan
Universitas mulai dari wakil dekan 1 bidang akademik, kasubbag
akademik sebagai penanggung jawab akademik. Dan khususnya
yang berkaitan langsung atau pengguna aplikasi UB Feeder yakni
para operator prodi diseluruh Universitas Brawijaya yang
diamanahi untuk melaporkan pelaporan PD Dikti setiap semester.

Saat ini, fenomena yang terjadi dilapang masih banyak operator
prodi yang masih belum memahami proses dan mekanisme secara
keseluruhan pelaporan DIKTI dikarenakan berbagai macam faktor
seperti: Laporan PDDIKTI (sebelumnya PDPT) yang
menggantikan aplikasi  EPSBED yang berbeda cara pengisiannya,
masih kurang rutin diadakan pelatihan pengisian UB Feeder
secara detail, masih belum ada buku pedoman yang lengkap
secara teknis membahas detail pengerjaan UB Feeder. Selain itu
adanya rotasi dan mutasi dalam organisasi di tingkat Fakultas
sehingga memungkinkan pergantian operator prodi lama ke
operator yang baru.

Harapannya penyusunan  buku  ini dapat bermafaat sebagai
panduan Operator prodi untuk dapat memahami secara
keseluruhan proses dan mekanisme pelaporan PDDIKTI melalui
UB Feeder. Selain itu juga buku ini sebagai sarana sharing
knowledge (berbagi pengetahuan) tentang detail pengerjaan,
penyelesaian masalah / kasus kesalahan pengisian data dalam
pelaporan UB Feeder.
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Dalam penulisan buku ini, masih mungkin ditemui berbagai
kesalahan baik dalam cara penyajian data maupun teknis
pengoperasian UB Feeder. Oleh karena itu, apabila pembaca ingin
memberikan pertanyaan, kritik dan saran yang membangun dapat
melalui alamat email penulis : evi_fia@ub.ac.id

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Wakil Dekan I FIA UB,
Bapak Yusri Abdillah, S.Sos, M.Si, Ph.D yang telah memberikan
arahan, semangat, dan motivasi penulis untuk menyelesaikan
buku ini. Ibu Dr. Hamidah Nayati Utami, S,Sos, M.Si selaku Wakil
Dekan II FIA UB dan Bapak Tedjo Wahono Putro, SE selaku
kasubbag Akademik FIA UB yang juga mem berikan dukungan,
Mbak Riris Mahmudah, SH selaku Koordinator Jurusan Bisnis yang
ikut memberikan ide terbitnya buku ini. Mas Zaky Bahtiar selaku
senior operator UB Feeder yang ikut memberikan arahan, review
tentang penulisan buku ini. Mbak Lidya, senior operator yang
mengajari penulis mengenal aplikasi UB Feeder. Mas Wempy dan
Mbak Dwi juga sebagai senior operator FIA UB serta semua
teman- teman sesama operator prodi FIA UB pejuang UB Feeder
yang ikut memberikan semangat dan dukungan. Tak lupa penulis
juga haturkan terima kasih yang terdalam kepada keluarga besar
yakni orang tua, suami (Ady Hady Utomo) dan anak (Danish
Shalih Ibrahim) yang selalu memberikan semangat, motivasi dan
dukungan kepada penulis untuk berkarya.
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1.1. Sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pangkalan  Data  Pendidikan  Tinggi   (PDDIKTI)   merupakan
kumpulan  data  penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh
Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.  PDDIKTI
menjadi  salah satu instrument pelaksanaan penjaminan mutu.
(Juknis PDDikti, 2017)

Dalam pasal 56 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi menyebutkan bahwa  Pangkalan  Data  Pendidikan  Tinggi
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berfungsi  sebagai  sumber
informasi bagi:

1. Lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program
Studi dan Perguruan Tinggi;

2. Pemerintah,  untuk  melakukan  pengaturan,  perencanaan,
pengawasan,  pemantauan,  dan evaluasi serta pembinaan
dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan

Sejarah singkat aplikasi PDDikti Feeder mulai diberlakukan sejak
periode pelaporan tahun akademik 2014/2015 genap untuk
seluruh PerguruanTinggi baik Perguruan Tinggi negeri atau swasta
di Indonesia. Aplikasi PDDikti ini mengantikan EPSBED (Evaluasi
Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) yang merupakan format
laporan wajib dari DIKTI berdasarkan SK-034 yang mengharuskan
seluruh Perguruan Tinggi memberikan laporan pada setiap
semester yang meliputi kegiatan akademik semesteran mulai data
mahasiswa hingga data perkuliahan. Dalam hal penyampaian
Laporan EPSBED, berdasarkan Surat Edaran Dikti
0543/E1.2/PL/2015 tentang feeder PDDIKTI, bahwa mulai laporan
2014-2 WAJIB menggunakan sistem baru dengan nama "feeder
PDDIKTI" sebagai jembatan antara sistem akademik yang dimiliki
oleh perguruan tinggi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PDDIKTI) sebagai database DIKTI. Saat ini istilah laporan EPSBED
dikenal sebagai laporan PDDIKTI (sebelumnya PDPT).
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Sistem aplikasi yang dibuat oleh DIKTI memuat kumpulan data
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang
terintegrasi secara nasional yaitu Sistem PDDIKTI atau yang dikenal
sebagai Sistem Online Report (Forlap). Aplikasi Forlap berisi
tentang data  Dosen,  data  Mahasiswa,  data Perkuliahan. Data yang
ditampilkan dalam Forlap Dikti terintegrasi dengan database dari
masing-masing Perguruan Tinggi atau biasa disebut Sistem Aplikasi
Feeder.

Pelaporan PD Dikti ini begitu penting karena merupakan ujung
tombak dari perguruan tinggi. Implikasi dari pelaporan PD Dikti
berdampak pada validitas dari ijazah mahasiswa, hasil pelaporan
dikti ini juga sebagai rujukan / sumber informasi bagi Lembaga
akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi; juga bagi Pemerintah,  untuk  melakukan
pengaturan,  perencanaan,  pengawasan,  pemantauan,  dan
evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi, sehingga diharapkan Pengolahan data yang
dilakukan oleh operator prodi adalah benar dan valid.

Untuk melihat lebih detail tentang proses sistem PDDIKTI secara
luas dapat dilihat melalui gambar alur sistem PDDIKTI berikut ini:

Sumber : Juknis PDDikti (2017)

Gambar 1. Alur Sistem PDDIKTI
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Keterangan :

1. Sistem aplikasi online report (Forlap).

Data-data pada sistem aplikasi online report (Forlap) secara
keseluruhan dikelola oleh DIKTI. Data  yang  terdapat  pada
aplikasi  Forlap  ini  adalah  data  Dosen,  data  Mahasiswa,
data Perkuliahan.  Untuk  data  dosen  hanya  dikelola  oleh
DIKTI  saja.  Hal  ini  dimaksudkan agar tidak  ada  data  dosen
yang  sama  dan  tidak  ada  data  Dosen  yang  menjadi  dosen
tetap  di lebih  dari  satu  Perguruan  Tinggi.  Sistem  forlap
ini  dapat  diakses  oleh  semua  Perguruan Tinggi yang ada di
Indonesia.

2. Sistem aplikasi Feeder.

Aplikasi  feeder  ini  merupakan  aplikasi  yang  digunakan
untuk  mengelola  data  Mahasiswa dan data Perkuliahan
masing-masing Perguruan Tinggi.  Di mana  aplikasi ini
dikelola sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi yang
kemudian dapat ditampilkan juga pada aplikasi Forlap.

3. Web service.

Pada  web  service  hubungan  antara  client  dan  server
tidak  terjadi  secara  langsung. Hubungan antaraclient dan
server dijembatani oleh file web service dalam format
tertentu.  Sehingga  akses  terhadap  database  akan
ditanggani  tidak  secara  langsung  oleh  server, melainkan
melalui perantara yang disebut sebagai web service. Peran
dari web service ini akan  mempermudah  distribusi
sekaligus  integrasi  database  yang  tersebar  di  beberapa
server sekaligus.

4. Aplikasi Sinkronisasi.

Aplikasi  ini  digunakan  saat  dilakukan  proses  sinkronisasi
data  antara  data  yang  ada pada aplikasi Feeder dengan
yang ada di aplikasi Forlap DIKTI. Misalkan saat prose
sinkronisasi ini data dosen yang ada di Aplikasi Feeder
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disinkronisasikan dengan data dosen yang ada di DIKTI.
Sehingga data dosen yang ada di Aplikasi Feeder akan sama
dengan data dosen yang  dimiliki DIKTI.

5. Perguruan Tinggi Negeri, Kopertis dan Dinas bisa mengakses
aplikasi Forlap dan mengakses datanya, namun sifatnya
hanya dapat memonitor data tersebut serta dapat
memberikan komentar jika terdapat data mahasiswa atau
data perkuliahan yang kurang sesuai dan harus dicek ulang
ulang DIKTI.

1.2. Sistem Aplikasi UB Feeder

Universitas Brawijaya sendiri mempunyai sistem aplikasi yang
digunakan  untuk  mengelola  data  Mahasiswa dan data
Perkuliahan dan terintegrasi dengan Forlap DIKTI yang dinamakan
UB Feeder. Masing–masing ditingkat prodi disetiap Fakultas di
lingkungan Universitas Brawijaya mempunyai operator prodi yang
bertugas untuk mengelola data mahasiswa dan data perkuliahan.
Database dari yang dikelola setiap prodi terhubung Local Area
Network di tampung melalui web service. Peran dari web service
ini akan  mempermudah  distribusi  sekaligus  integrasi  database
yang  tersebar  di  beberapa server sekaligus. Selanjutnya dilakukan
proses  sinkronisasi  data  antara  data  yang  ada pada aplikasi UB
Feeder dengan yang ada di aplikasi Forlap DIKTI, sehingga data
yang tampil pada Forlap sama dengan database pada UB Feeder.
Data yang diambil untuk pengisian data UB Feeder ini bersumber
dari Sistem Aplikasi SIAKAD

Untuk melihat lebih detail tentang proses pengumpulan data antara
Feeder dengan Forlap Dikti dapat dilihat melalui gambar alur
pengumpulan data berikut ini :
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Sumber : Dikti (2016)

Gambar 2. Alur Pengumpulan Data UB Feeder
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BAB 2
TEKNIS PROSES PENGERJAAN UB

FEEDER
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2.1. Membuka Aplikasi UB Feeder

Aplikasi UB Feeder

Langkah pertama cara membuka aplikasi UB feeder :

· arahkan kursor pada icon feeder

· kemudian klik kanan,

· pilih run as administrator.

Tampilannya di layar monitor seperti gambar berikut ini :

A. Halaman Login

Langkah kedua masuk pada halaman login.

· Isi Nama User dan password sesuai dengan hak akses
masing-masing operator.

· Kemudian tekan login.

Tampilan halaman login tersebut pada monitor tampak seperti
pada gambar berikut ini :
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Akan muncul notifikasi excutable file

· silahkan pilih yes jika ingin update data ( maka akan
mengulang kembali kehalaman login untuk memasukan
user name dan password )

dan pilih no jika tidak ingin update data

B.  Halaman Utama

Halaman ini merupakan halaman utama untuk memproses data
pada feeder.

· Pilih prodi dan tahun pelaporan sesuai dengan akses
masing-masing petugas operator.

· kemudian tekan tombol proses.

Tampilan halaman login tersebut pada monitor tampak seperti
pada gambar berikut ini :
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C. Halaman Home

Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data isian
pengolahan data pada UB feeder. Proses selanjutnya adalah masuk
ke pengolahan data. Terdapat 10 data yang diproses yaitu

· Mahasiswa,

· Mahasiswa PT,

· Dosen Pembimbing,

· Kurikulum,

· Matakuliah,

· MK Kurikulum,

· Kelas Mahasiswa,

· Aktifitas Mengajar Dosen,

· Nilai Semester Mahasiswa,

· Kuliah Mahasiswa.

Proses penyimpanan data dilakukan 2 kali yaitu penyimpanan
data ke webservice dan database feeder. Adapun data isian yang ada
di feeder keterangannya ada dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Daftar isian transaksi pada aplikasi UB Feeder

NO Daftar Tabel Feeder Keterangan

1 Mahasiswa (MHS ) berisi data mahasiswa
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NO Daftar Tabel Feeder Keterangan

2 mahasiswa_pt

(MHSPT)

berisi data registrasi atau pencatatan

riwayat mahasiswa di satuan pendidikan.

3 Dosen Pembimbing

(Dosbim)

berisi data dosen pembimbing

mahasiswa untuk skripsi, thesis, dan

disertasi

4 Kurikulum

(Kurikulum)

berisi data perangkat yang berisi

deskripsi mata pelajaran atau mata

kuliah di satuan pendidikan / Perguruan

Tinggi

5 mata_kuliah

(Matkul)

berisi data matakuliah yang harus

diajarkan atau dipelajari di program

studi suatu perguruan tinggi

6 mata_kuliah_kurikulu

m (MK Kurikulum)

berisi data posisi mata kuliah sebagai

bagian dari kurikulum

7 kelas_kuliah (Kelas) berisi kelas-kelas perkuliahan yang

ditawarkan dan dilakukan pada program

studi

8 aktifitas mengajar

dosen (Ajar)

berisi data registrasi penugasan dosen di

setiap Perguruan Tinggi per Tahun

Ajaran

9 nilai semester

mahasiswa (Nilai)

berisi data nilai akhir mahasiswa pada

mata kuliah tertentu

10 kuliah_mahasiswa

(Kuliah)

berisi data capaian hasil perkuliahan

mahasiswa per semester dalam bentuk

indeks prestasi beserta jumlah sks yang

telah ditempuh

Sumber : Juknis PDDIKTI (2017)
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D. Halaman Master

Halaman master berisi master data referensi untuk kebutuhan
kelengkapan data feeder. Setiap data referensi mempunyai kode yang
disediakan oleh aplikasi feeder. Jadi, isian tabel harus berdasarkan
kode yang ada dalam master referensi.

Adapun tampilannya seperti tampak pada gambar berikut ini :

Adapun data isian yang ada di halaman master referensinya ada
dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Data referensi pada halaman Master

No Data Referensi
1 Agama
2 Alat Transportasi
3 Dosen
4 Jalur Masuk
5 Jenis Keluar / Status Aktif
6 Jenis Pekerjaan
7 Jenis Pendaftaran
8 Jenjang Pendidikan
9 Jenis Tinggal

10 Kota
11 Negara
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No Data Referensi
12 Penghasilan
13 Program Studi
14 Program Studi Nasional
15 Semester pelaporan

Sumber : Juknis PDDIKTI (2017)

E. Halaman Pencarian

Halaman pencarian digunakan untuk mencari data di tabel transaksi.
Tentukan jenis pencarian, masukkan kata pencarian, kemudian tekan
enter atau tombol cari. Apabila pada halaman utama pemrosesan
dilakukan per prodi, pada bagian ini diperkenankan untuk merubah
data sesuai pencarian. Centang data yang akan diproses kemudian
tekan tombol edit.

F. Halaman Log

Bagian ini berisi tentang laporan statistik seluruh prodi dan fakultas
yang ada di Universitas Brawijaya dan keterangan proses input data,
error data dan keterangan cetak bukti pelaporan pada setiap
semester pelaporan.
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G. Halaman Validasi

Halaman ini digunakan  untuk  melakukan  validasi  data-data  yang
ada  di  aplikasi  Feeder. Data validasi memerlukan perbaikan data
dikarenakan ada data yang dianggap tidak valid.

Adapun data isian yang ada di halaman validasi ada dalam tabel
berikut ini :
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Tabel 3. Data pada halaman Validasi

No Data Keterangan

1 Mahasiswa non registrasi
Menampilkan daftar
mahasiswa yang belum di
registrasi

2 Mahasiswa Ganda

Menampilkan record double
pada data mahasiswa
berdasarkan Nama, Tanggal
Lahir dan Tempat Lahir.

3 Mahasiswa PT

Menampilkan daftar
mahasiswa berdasarkan :
a. Tanggal lahirnya tidak

wajar ( usia < 10 tahun)
b. Tanggal Lulus <= Tanggal

Masuk
c. Status Pendaftaran

mahasiswa baru namun
SKS diakui > 0

d. Status Pendaftaran
Pindahan dan SKS di akui =
0, tapi data nilai
mahasiswa transfer ada

e. Status Pendaftaran
Pindahan dan SKS di  akui
> 0, tapi data nilai
mahasiswa transfer tidak
ada

4 Kuliah Mahasiswa

Menampilkan validasi
Aktivitas Kuliah Mahasiswa
berdasarkan :
a. SKS per semester > 30 sks
b. Nilai IPK > 4.00
c. Nilai IPS > 4.00
d. NIlai IPK = 0 , tapi IPS > 0
e. SKS total = 0, SKS semester

= 0 , tapi data KRS ada

5 Matakuliah
Menampilkan daftar
Matakuliah, berdasarkan :
a. SKS Tatap Muka +
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Praktikum + Praktek
Lapangan Tidak Sama
dengan SKS Matakuliah

b. Ada Isian SKS yang > 9 sks
c. SKS Tatap Muka+

Praktikum + Praktikum
Lapangan + Simulasi =0

6 Transaksi Mengajar

Menampilkan data aktivitas
mengajar dosen, berdasarkan :
Tatap muka Realisasi tidak
wajar (> 18 pertemuan)

Sumber : Juknis PDDIKTI (2017)

2.2. Tahap Pemrosesan Data

Pada dasarnya dalam pengerjaan UB Feeder ada 2 cara yaitu :

v Cara Pertama : Otomatis dari aplikasi UB Feeder (Impor dari
SIAKAD)

a) Tabel isian UB Feeder penguna / operator dapat langsung
mengimpor data UB Feeder dari SIAKAD / SIAKAD Kediri.

b) Jika data sudah benar dan sesuai format aplikasi maka dapat
dilakukan penyimpanan data.

c) Sebelum melakukan proses penyimpanan (Insert, Update,
Delete), centang terlebih dahulu data yang akan diproses. Untuk
mencentang semua data, klik pada bagian atas kolom. Sedangkan
jika ingin memilih beberapa data yang ingin diproses dapat
dilakukan centang satu per satu data.

d) Proses penyimpanan data ada beberapa pilihan yakni :

· Pilih Insert (jika ingin menambah data mahasiswa) syaratnya
kolom id_pd / id_reg_pd / id_kurikulum_sp / id_mk / id_kls /
id_ajar harus dikosongi terlebih dahulu. Karena akan diperoleh
secara otomatis generate sistem jika proses insert berhasil.
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Berikut ini data tabel Feeder dan kolom yang dikosongi jika pilih
insert :

Tabel 4. Feeder dan kolom yang dikosongi (Insert)

No Tabel UB Feeder Kolom yang dikosongi

1. Mahasiswa (MHS) Id_pd

2. Mahasiswa PT (MHSPT) Id_reg_pd

3 Kurikulum Id_kurikulum_sp

4 Matakuliah Id_mk

5 Kelas Id_kls

6 Ajar Id_ajar

· Pilih Update (Jika ingin memperbaiki data mahasiswa yang

sudah ada dalam sistem) syaratnya kolom id_pd / id_reg_pd /

id_kurikulum_sp / id_mk / id_kls/ id_ajar harus tidak boleh

kosong.

Berikut ini data tabel Feeder dan kolom yang tidak boleh dikosongi /
harus disii jika pilih update :

Tabel 5. Data Feeder dan kolom yang harus diisi (update)

No Tabel UB Feeder Kolom wajib diisi

1. Mahasiswa (MHS) Id_pd

2. Mahasiswa PT (MHSPT) Id_reg_pd

3 Kurikulum Id_kurikulum_sp

4 Matakuliah Id_mk

5 Kelas Id_kls

6 Ajar Id_ajar

· Pilih Delete (Jika Ingin menghapus data)

· Pilih Restore (Jika Ingin menampilkan data yang telah

terhapus)
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v Cara Kedua : Cara manual ( olah data ) dari sumber data Aplikasi
SIAKAD / SIMPEL.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Tabel isian UB Feeder penguna / operator dapat mengekspor
data dalam bentuk excel, untuk mendapatkan kolom apa saja
yang akan diisikan.

2. Sumber data untuk mengisi kolom-kolom pada data kelas kuliah
di dapat dari aplikasi SIAKAD dan UB Feeder

Berikut daftar sumber data dari aplikasi Siakad / Simpel yang
dipakai.

Tabel 6. Data Sumber SIAKAD dan SIMPEL pada UB Feeder

No Tabel UB
Feeder

Sumber Data Aplikasi
SIAKAD / SIMPEL

Sumber Data UB
Feeder

1 MHS SIMPEL
Laporan
Mahasiswa Baru

2 MHSPT SIMPEL
Laporan
Mahasiswa Baru

Ekspor data :
MHS

3 Dosbim Daftar Lulusan
Mahasiswa

Search :
Data Master Dosen

Ekspor data :
MHS PT

4 Kurikulum Buku Pedoman
Pendidikan

5 Matkul Buku Pedoman
Pendidikan

Ekspor data :
Kurikulum

6 MK
Kurikulum

Buku Pedoman
Pendidikan

Ekspor data :
·Kurikulum
·Matakuliah

7 Kelas SIAKAD Ekspor data Mata
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Laporan :
Jadwal Kelas

kuliah

8 Ajar SIAKAD
Laporan :
Jadwal Kelas

Ekspor data
· Matakuliah
· Kelas
Search :
Master Dosen

9 Nilai SIAKAD
Laporan :
Laporan KHS

Ekspor data
· Matakuliah
· Kelas

10 Kuliah SIAKAD
Laporan :
Indeks Prestasi

Ekspor data :
MHS PT

3. Lakukan remove duplicate dari EXCEL (dari menu DATA è

REMOVE DUPLICATE) untuk menghilangkan data ganda. Pada
data mentah sebelum melakukan copy paste

4. Proses Pengisian data dengan cara salin dan tempel / Copy paste
dari sumber data aplikasi Siakad pada kolom yang wajib diisikan
disetiap tabel Isian UB Feeder.

5. Setelah proses remove duplicate selesai, lakukan proses
pengisian id dengan memanfaatkan fungsi vlookup( )

Berikut data yang dapat dicari / dipanggil dengan menggunakan
fungsi Vlookup ( )
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Tabel 7. Data pencarian dengan fungsi excel dan cara manual

No Data Dicari dengan fungsi

Vlookup ()

Data dicari manual di

Master ( Dosen )

1. Id_pd Id_sdm

2. Id_reg_pd Id_reg_ptk

3 Id_kurikulum_sp

4 Id_mk

5 Id_kls

6 Id_ajar

6. Selanjutnya lakukan pengecekan data.

· Terutama data (id) yang dipanggil menggunakan fungsi
Vlookup ( ) harus dicek kembali apakah data yang dipanggil
sudah benar (biasanya sering keliru id_kls, Id_mk)

· Cek Kode mata kuliah dan sks harus sama dengan yang dipakai
di UB Feeder

· Jumlah data harus sama data antara satu tabel dengan tabel
yang lain.

Kecuali

· Tabel Nilai dan Kuliah sama bukan dari jumlah data namun
jumlah mahasiswa yang dilaporkan harus sama Nilai dengan
jumlah mahasiswa yang dilaporkan dalam Kuliah untuk
mahasiswa status Aktif (A).

· Mahasiswa yang statusnya Cuti (C) dan Non aktif (N) hanya ada
ditabel Kuliah. Tidak perlu diinsert pada tabel Nilai karena
tidak ada transaksi perkuliahan

Berikut ini daftar keterkaitan antar tabel yang mana jumlah data
tabel satu dengan yang lain harus sama baik secara jumlah maupun
data isinya.
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Tabel 8. Cek data UB Feeder

No Cek data

1. Mahasiswa (MHS) Mahasiswa PT (MHSPT)

2. Kurikulum

3 Matakuliah MK Matakuliah

4 Kelas Ajar

5 Nilai Kuliah

7. Setelah proses pengisian data di excel sudah selesai sesuai
dengan kolom yang diminta, file dapat disimpan.

8. Kembali ke UBFeeder, lakukan proses IMPOR data dari EXCEL,
pilih file yang tersimpan, dan klik OK

· Pilih Insert (jika ingin menambah data baru ) syaratnya :
id_pd / id_reg_pd / id_kurikulum_sp / id_mk / id_kls /
id_ajar harus dikosongi terlebih dahulu. Karena akan
diperoleh secara otomatis generate sistem jika proses insert
berhasil.

Berikut ini data tabel Feeder dan kolom yang dikosongi jika pilih
insert :

Tabel 9. Tabel UB Feeder dan kolom yang dikosongi

No Tabel UB Feeder Kolom yang dikosongi

1. Mahasiswa (MHS) Id_pd

2. Mahasiswa PT (MHSPT) Id_reg_pd

3 Kurikulum Id_kurikulum_sp

4 Matakuliah Id_mk

5 Kelas Id_kls

6 Ajar Id_ajar
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· Pilih Update (Jika ingin memperbaiki data mahasiswa yang

sudah ada dalam sistem) syaratnya kolom id_pd / id_reg_pd

/ id_kurikulum_sp / id_mk / id_kls/ id_ajar harus tidak

boleh kosong.

Berikut ini data tabel Feeder dan kolom yang tidak boleh dikosongi /
harus disii jika pilih update :

Tabel 10. UB Feeder dan kolom harus diisi ( Update )

No Tabel UB Feeder Kolom wajib diisi

1. Mahasiswa (MHS) Id_pd

2. Mahasiswa PT (MHSPT) Id_reg_pd

3 Kurikulum Id_kurikulum_sp

4 Matakuliah Id_mk

5 Kelas Id_kls

6 Ajar Id_ajar

· Pilih Delete (Jika Ingin menghapus data)

· Pilih Restore (Jika Ingin menampilkan data yang telah

terhapus)

Format data harus sesuai dengan format di aplikasi. Perbedaan
format atau nama kolom dapat mengakibatkan kegagalan saat
penyimpanan. Proses penyimpanan dilakukan melalui webservice
dan database feeder. Sehingga terdapat 2 notifikasi penyimpanan
yang tampil di kolom pros_db dan pros_ws.

· Pros_db menampilkan notifikasi penyimpanan di database,
· sedangkan pros_ws merupakan notifikasi dari penyimpanan

webservice.
Apabila proses penyimpanan database berhasil, maka akan muncul
pesan sukses. Sedangkan untuk proses webservice, penyimpanan
berhasil jika terdapat notifikasi yang diawali dengan ‘0=>’. Pastikan
data berhasil diproses di database dan webservice.
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2.3. Pembahasan Isian Tabel UB Feeder

2.3.1. Data Master Mahasiswa (MHS)
Pengertian : Bagian transaksi ini digunakan untuk

menyediakan informasi data mahasiswa.

Kapan dapat dilakukan pengisian data Master Mahasiswa :

1. Menambahkan data mahasiswa baru (Maba) pada tahun
ajaran baru.

2. Menambahkan data mahasiswa pindahan.

3. Mengupdate / memperbaiki data dan status mahasiswa.

Sumber Data Manual:

SIMPEL è Laporan è Mahasiswa Baru

Pada bagian ini terdapat fitur ekspor dan impor data. Adapun
tampilan pada Aplikasi muncul seperti gambar berikut ini :

Berikut ini rangkuman kolom-kolom dan keterangannya dalam tabel

Master Mahasiswa.
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Tabel 11. Daftar kolom transaksi pada Master Mahasiswa

No Nama kolom Penjelasan Keterangan

1 Pilih Menu pilih data

2 pros_db notifikasi

penyimpanan di

database,

Di kosongi

3 pros_ws notifikasi dari

penyimpanan

webservice.

Di kosongi

4 id_pd Identitas unik

peserta didik /

mahasiswa

Insert data = id_pd

dikosongi

(data sukses

tersimpan maka

id_pd akan terisi

otomatis)

Jika update data = id

pd harus ada.

5 regpd_mulai_smt tahun mulai dan

semester

mahasiswa masuk

contoh : 20171

Wajib diisi

Semester masuk

ganjil = 1

Semester masuk

genap = 2

6 regpd_nipd NIM Mahasiswa Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru
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7 nm_pd Nama lengkap

peserta didik /

mahasiswa tanpa

gelar akademis,

keagamaan, dan

kebangsawanan

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

8 Jk Singkatan jenis

kelamin peserta

didik.

Contoh nilai: 'L'

jika laki-laki, 'P'

jika perempuan, '*'

jika tidak diisi.

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

9 Nisn Nomor induk

siswa nasional,

nomor unik

peserta didik

tanpa tanda baca

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

10 Nik Nomor induk

kependudukan

Republik

Indonesia tanpa

tanda baca

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

11 tmpt_lahir Kota atau

kabupaten tempat

dimana peserta

didik dilahirkan

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

12 tgl_lahir Tanggal ketika Wajib diisi
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peserta didik

dilahirkan

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

13 id_agama Identitas agama

atau kepercayaan

yang dianut

peserta didik

(Referensi :

agama)

Wajib diisi

Isinya Sesuaikan

dengan

Cari agama di hal.

master pilih jenis

agama

14 fk__agama Nama Agama Wajib diisi

15 id_kk Identitas unik

kebutuhan khusus

peserta didik

(Referensi :

kebutuhan_khusus

)

Wajib diisi

Jika ada isi

disesuaikan dengan

Kebutuhan khusus

Cari kebutuhan

khusus peserta di

hal. master pilih

kebutuhan_khusus

16 fk_kk Nama Kebutuhan

khusus mahasiswa

17 Jln Alamat tempat

tinggal peserta

didik sesuai KTP

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

18 Rt Nomor RT tempat

tinggal peserta

didik sesuai KTP

19 Rw Nomor RW tempat
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tinggal peserta

didik sesuai KTP

20 nm_dsn Nama dusun

tempat tinggal

peserta didik

sesuai KTP

21 ds_kel Nama

desa/kelurahan

tempat

tinggal peserta

didik sesuai KTP

22 id_wil Identitas wilayah

tempat tinggal

peserta didik

sesuai KTP

(Referensi :

wilayah)

Wajib diisi

Isi wilayah tempat

tinggal Sesuaikan

dengan cari di hal.

master pilih jenis

wilayah.

23 fk_wil Nama wilayah

tempat tinggal

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

24 kode_pos Kode pos wilayah

tempat tinggal

peserta didik

sesuai KTP

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

25 id_jns_tinggal Identitas jenis

tinggal peserta

didik (Referensi :

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa
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jenis_tinggal) baru

Isi jenis tinggal

sesuaikan dengan

Cari di hal. master

pilih jenis tinggal

26 fk_jns_tinggal Nama jenis tempat

tinggal mhs

27 id_alat_transport Identitas alat

transportasi

28 fk_alat_transport Nama Alat

transportasi

29 no_tel_rmh Nomor telepon

rumah peserta

didik beserta kode

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

30 no_hp Nomor telepon

seluler peserta

didik yang masih

aktif

Wajib diisi

31 Email Alamat email

peserta didik yang

masih aktif dan

sering digunakan

Wajib diisi

32 a_terima_kps Keterangan

apakah peserta

didik terdaftar

dalam kartu

perlindungan
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sosial

33 no_kps Nomor identitas

unik kartu

perlindungan

sosial

34 stat_pd Keterangan

keaktifan peserta

didik Contoh nilai:

A = Aktif

C = Cuti

D = Drop out

L = Lulus

P = Pindah

K = Keluar

N = Non-aktif

Wajib diisi

35 nm_ayah Nama lengkap

ayah kandung

tanpa gelar

akademis,

keagamaan,

kebangsawanan

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

36 tgl_lahir_ayah Tanggal lahir ayah

kandung

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

37 id_jenjang_pendidik

an_ayah

Identitas jenjang

pendidikan ayah

(Referensi :

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa
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jenjang_pendidika

n)

baru

Isi jenjang

pendidikan

sesuaikan dengan

cari di hal. master

pilih jenjang

pendidikan

38 id_jenjang_pendidik

an_ayah

Nama Jenjang

pendidikan Ayah

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

39 id_pekerjaan_ayah Identitas

pekerjaan ayah

kandung

(Referensi :

pekerjaan)

Wajib diisi

Isi pekerjaan

sesuaikan dengan

cari di hal. master

pilih pekerjaan

40 fk_pekerjaan_ayah Nama Pekerjaan

Ayah

41 id_penghasilan_ayah Identitas

penghasilan ayah

kandung

(Referensi :

penghasilan)

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

42 fk_penghasilan_ayah Jumlah

penghasilan ayah

43 id_kebutuhan_khusu

s_ayah

Identitas

kebutuhan khusus

ayah (Referensi :

Wajib diisi

Jika ada isi

disesuaikan dengan
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kebutuhan_khusus

)

hal. master Cari

kebutuhan khusus

peserta di hal.

master pilih

kebutuhan_khusus

44 fk_kebutuhan_khusu

s_ayah

Nama Kebutuhan

khusus ayah

45 nm_ibu_kandung Nama lengkap ibu

kandung tanpa

gelar akademis,

keagamaan, dan

kebangsawanan

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

46 tgl_lahir_ibu Tanggal lahir ibu

kandung

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

47 id_jenjang_pendidik

an_ibu

Identitas jenjang

pendidikan ibu

(Referensi :

jenjang_pendidika

n)

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

Jika ada isi

disesuaikan dengan

hal. master Cari

Jenjang pendidikan

peserta di hal.

master pilih

kebutuhan_khusus

48 fk_jenjang_pendidik Nama jenjang
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an_ibu pendidikan ibu

49 id_penghasilan_ibu Identitas

pekerjaan ibu

kandung

(Referensi :

pekerjaan)

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa

baru

50 fk_penghasilan_ibu Jumlah

penghasilan ibu

51 id_pekerjaan_ibu Identitas

penghasilan ibu

kandung

(Referensi :

penghasilan)

Wajib diisi

Isi pekerjaan

sesuaikan dengan

cari di hal. master

pilih pekerjaan

52 fk_pekerjaan_ibu Nama pekerjaan

ibu kandung

53 id_kebutuhan_khusu

s_ibu

Identitas

kebutuhan khusus

ibu (Referensi :

kebutuhan_khusus

Wajib diisi

Jika ada isi

disesuaikan dengan

hal. master Cari

kebutuhan khusus

peserta di hal.

master pilih

kebutuhan_khusus

54 fk_kebutuhan_khusu

s_ibu

Nama Kebutuhan

khusus ibu

55 nm_wali Nama lengkap wali

tanpa gelar

akademis,

Wajib diisi

Copy Paste dari

laporan Mahasiswa
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keagamaan,

kebangsawanan

baru

56 tgl_lahir_wali Tanggal lahir wali

57 id_jenjang_pendidik

an_wali

Identitas jenjang

pendidikan wali

(Referensi :

jenjang_pendidika

n)

58 fk_jenjang_pendidik

an_wali

Nama jenjang

pendidikan wali

59 id_pekerjaan_wali Identitas

pekerjaan wali

(Referensi :

pekerjaan)

60 fk_pekerjaan_wali Nama pekerjaan

wali

61 id_penghasilan_wali Identitas
penghasilan wali
per bulan
(Referensi :
penghasilan

62 fk_penghasilan_wali Jumlah
penghasilan wali

63 kewarganegaraan Kode
Kewarganegaraan
peserta didik
(Mengarah pada
kodenegara yang
ada pada referensi
wilayah)

Wajib diisi

ID ( Indonesia )
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64 Nik_ayah Nomor KTP ayah Wajib diisi

Copy Paste dari
laporan Mahasiswa
baru

Jika kosong isi 0000
(16 digit)

65 Nik_ibu Nomor KTP ibu Wajib diisi

Copy Paste dari
laporan Mahasiswa
baru

Jika kosong isi 0000
(16 digit)

66 NPWP Nomor NPWP Wajib diisi

Copy Paste dari
laporan Mahasiswa
baru

Jika kosong isi 0000
(16 digit)

Sumber : Juknis PDDIKTI (2017)

2.3.2. Master Mahasiswa PT (MHSPT)
Pengertian : Data mahasiswa PT berisi data pendidikan atau

registrasi pendidikan / prodi mahasiswa.

Kapan dapat dilakukan pengisian data Master Mahasiswa PT :

1. Menambahkan data mahasiswa baru (Maba) pada tahun

ajaran baru.

2. Menambahkan data mahasiswa pindahan.

3. Mengupdate / memperbaiki data jika ada mahasiswa lulus.
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Sumber Data Manual:

· SIMPEL è Laporan è Mahasiswa Baru

· Data Lulusan mahasiswa

Tampilan pada monitor akan tampak seperti gambar berikut ini :

Berikut ini rangkuman kolom-kolom dan keterangannya dalam

Master Mahasiswa PT:

Tabel 12. Daftar kolom Transaksi Master Mahasiswa PT

No Nama kolom Penjelasan Keterangan

1 pros_db notifikasi

penyimpanan di

database,

2 pros_ws notifikasi dari

penyimpanan

webservice.

3 id_reg_pd Identitas unik

registrasi

peserta didik /

Mahasiswa

Insert data = id_pd

dikosongi

(data sukses tersimpan

maka id_pd akan terisi

otomatis)
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Jika update data = id pd

harus ada.

4 nipd NIM Mahasiswa Wajib diisi

Copy Paste dari laporan

Mahasiswa baru

5 id_pd Identitas unik

peserta didik

Wajib diisi

Copy Paste dari laporan

Mahasiswa baru

6 nm_pd Nama Peserta

didik /

Mahasiswa

Wajib diisi

Copy Paste dari laporan

Mahasiswa baru

7 tgl_lahir Tanggal Lahir

Peserta didik

Wajib diisi

Copy Paste dari laporan

Mahasiswa baru

8 id_sms Identitas unik

SMS (Satuan

Manajemen

Sumber Daya)

atau Program

Studi (Referensi

: sms)

Wajib diisi

Copy Paste id_sms

(pojok kanan UB

Feeder)

9 fk__sms Nama Prodi Wajib diisi

Copy Paste fk_sms (atas

tengah UB Feeder)

10 id_sp Identitas unit

satuan

pendidikan

peserta didik

Wajib diisi

99a3b7af-6470-4d18-

8b06-09941e663b07 (

kode UB)
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11 tgl_masuk_sp Tanggal

masuknya

peserta didik ke

satuan

pendidikan

Wajib diisi

Copy Paste dari laporan

Mahasiswa baru

12 id_jns_daftar Identitas unik

jenis

pendaftaran

(Referensi :

jenis_pendaftara

n)

Wajib diisi

Cari di hal. master pilih

jenis pendaftaran

13 fk__jns_daftar Nama Jenis

Pendaftaran

Wajib diisi

Copy Paste dari laporan

Mahasiswa baru

14 id_jns_keluar Identitas unik

jenis keluar

Catatan: atribut

ini bernilai null /

kosong bila

peserta didik

masih aktif di

sekolah

(Referensi :

jenis_keluar

untuk a_pd = 1)

Wajib diisi

Cari di master pilih jenis

jenis_keluar

15 fk__jns_keluar Nama Jenis

keluar

mahasiswa
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16 tgl_keluar Tanggal

keluarnya

peserta didik

dari satuan

pendidikan

17 ket Keterangan

keluarnya

peserta didik

Contoh nilai:

lulus, DO,

meninggal

18 skhun Nomor surat

keterangan hasil

ujian nasional

seorang peserta

didik

Contoh nilai: 1-

13-10-09-029-

006-3

19 a_pernah_paud hanya diisi

untuk siswa SD

20 a_pernah_tk hanya diisi

untuk siswa SD

21 mulai_smt Semester

dimana

mahasiswa

mulai

melakukan

Wajib diisi

Semester masuk ganjil =

1

Semester masuk genap =

2



54

aktivitas

pembelajaran

(Referensi :

semester)

22 sks_diakui Jumlah SKS dari

perguruan tinggi

atau program

studi

sebelumnya

yang diakui

Wajib diisi

Untuk mahasiswa

pindahan (Data lulusan

Mahasiswa)

23 jalur_skripsi Jalur skripsi

1 = Jalur Skripsi

0 = Non Skripsi

Wajib diisi

24 judul_skripsi Judul skripsi

atau tugas akhir

mahasiswa

Wajib diisi

Untuk mahasiswa yang

sudah lulus (Data

lulusan Mahasiswa)

25 bln_awal_bimbin

gan

Bulan

dimulainya

bimbingan

skripsi atau

tugas akhir

26 bln_akhir_bimbin

gan

Bulan selesainya

bimbingan

skripsi atau

tugas akhir

27 sk_yudisium Nomor SK

yudisium yang

Wajib diisi

Untuk mahasiswa yang
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dikeluarkan oleh

perguruan tinggi

sudah lulus (Data

lulusan Mahasiswa)

28 tgl_sk_yudisium Tanggal SK

yudisium yang

dikeluarkan

perguruan tinggi

Wajib diisi

Untuk mahasiswa yang

sudah lulus (Data

lulusan Mahasiswa)

29 ipk Indeks prestasi

kumulatif

30 no_seri_ijazah Nomor seri yang

tertera pada

ijazah

Wajib diisi

Untuk mahasiswa yang

sudah lulus (Data

lulusan Mahasiswa)

31 sert_prof Nomor sertifikat

profesi

32 a_pindah_mhs_as

ing

Keterangan

apakah

mahasiswa

adalah pindahan

yang berasal

dari perguruan

tinggi luar

negeri

1 = Ya

0 = Tidak

33 nm_pt_asal Nama perguruan

tinggi asal

34 nm_prodi_asal Nama program

studi asal
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35 no_peserta_ujian Nomor Peserta

ujian mahasiswa

36 asal_data_ijazah Asal data ijazah

pindahan

37 id_pt_asal Identitas unik

Perguruan tinggi

asal

38 id_prodi_asal Identitas unik

prodi asal

39 id_jalur_masuk Identitas masuk

/ pindahan

Sumber : Juknis PDDIKTI (2017)

2.3.3. Dosen Pembimbing (Dosbim)
Pengertian : Pada bagian ini menampilkan data nama dosen

pembimbing dari mahasiswa.

Kapan dapat dilakukan pengisian data Dosen Pembimbing :

v Jika ada mahasiswa yang sudah lulus atau yudisium

Sumber Data Manual:

· Master è Dosen è id_sdm  (UB feeder)

· Data Lulusan mahasiswa

Tampilan di aplikasi Feeder akan muncul seperti gambar berikut ini :
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Adapun kolom-kolom yang harus diisikan adalah :

Tabel 13. Daftar kolom transaksi pada Master Dosen
Pembimbing

No Nama Kolom Penjelasan Keterangan

1

pros_db

notifikasi

penyimpanan

di database,

Di kosongi

2

pros_ws

notifikasi

dari

penyimpanan

webservice.

Di kosongi

3 Id_sdm Kode Unik

setiap dosen

Wajib diisii

Dapat dicari di Halaman

Master.

Caranya :
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Ø Klik Master,

Ø Pilih Dosen,

Ø Ketik Nama Dosen,

Ø Klik kanan pilih Copy

id_sdm

4 fk_sdm Nama Dosen Wajib diisi

Caranya dengan copy

paste dari data lulusan

mahasiswa / yudisium

5 nipd NIP Dosen Wajib diisi

Caranya dengan copy

paste dari data lulusan

mahasiswa / yudisium

6 Id_reg_pd Kode Unik

registrasi

Mahasiswa

Wajib diisi

Dapat dicari dari ekspor

data MHSPT.

Caranya :

Dengan cara memanggil

id_reg_pd mahasiswa

menggunakan rumus

Vlookup dengan dasar

NIM Mahasiswa.

7 Nm_pd Nama Wajib diisi
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Mahasiswa Caranya dengan copy

paste dari data lulusan

mahasiswa / yudisium

8 Urutan

Promotor

Urutan

Dosen

Pembimbing

Wajib diisi

Caranya dengan copy

paste dari data lulusan

mahasiswa / yudisium

Sumber : Juknis PDDIKTI (2017)

2.3.4. Data Master Kurikulum ( Kurikulum )
Pengertian : Pada bagian ini menampilkan data yang berisi semua

kurikulum dan tahun kurikulum yang dipakai oleh prodi yang

bersangkutan

Kapan dapat dilakukan pengisian data Master Kurikulum :

· Jika ada perubahan kurikulum yang dipakai oleh prodi yang

bersangkutan.

Sumber Data Manual:

· Buku pedoman pendidikan yang berlaku

Tampilan di aplikasi Feeder akan muncul seperti gambar berikut ini :
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Adapun kolom-kolom yang harus diisikan adalah :

Tabel 14. Daftar kolom transaksi Master Kurikulum

No Nama Kolom Penjelasan Keterangan

1

pros_db

notifikasi

penyimpanan di

database,

Di kosongi

2

pros_ws

notifikasi dari

penyimpanan

webservice.

Di kosongi

3 Id_kurikulum_sp Kode Unik

kurikulum

(data sukses

tersimpan maka

Id_kurikulum_sp

akan terisi

otomatis)

Jika update

data =

Id_kurikulum_sp
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harus ada

4 nm_kurikulum_sp Nama Kurikulum Wajib diisi

5 Jml_sem_normal Jumlah semester

normal

Wajib diisi

Misal : Untuk S1

= 8

6 Jml_sks_lulus Total sks yang

harus ditempuh

mahasiswa

Wajib diisi

Isi sesuai buku

pedoman

pendidikan yang

berlaku.

7 Jml_sks_wajib Total sks

matakuliah wajib

yang ditempuh

Mahasiswa

Wajib diisi

Isi sesuai buku

pedoman

pendidikan yang

berlaku.

8 Jml_sks_pilihan Total sks

matakuliah pilihan

yang ditempuh

Mahasiswa

Wajib diisi

Isi sesuai buku

pedoman

pendidikan yang

berlaku.

9 Id_jenj_didik Identitas unik

jenjang pendidikan

Wajib diisi
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(Referensi : master

jenjang_pendidikan

)

10 Id_smt Identitas semester

yang mulai

berlaku untuk

kurikulum ini

Wajib diisi

Tahun

kurikulum dan

semester

1 : untuk

semester ganjil

2 : untuk

semester genap

Contoh : 20171

Sumber : Juknis PDDIKTI (2017)

2.3.5. Matakuliah
Pengertian : Pada bagian transaksi  ini  digunakan  untuk

menyediakan  informasi  data  bahan pembelajaran
(matakuliah) yang harus diajarkan atau dipelajari di
program studi suatu perguruan tinggi

Kapan dapat dilakukan pengisian data Master Matakuliah :

1. Jika ada perubahan kurikulum dan matakuliah yang dipakai
oleh prodi yang bersangkutan

2. Ada perubahan atau penambahan matakuliah

Sumber Data Manual:

· Buku pedoman pendidikan yang berlaku
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Tampilan di aplikasi Feeder akan muncul seperti gambar dibawah ini
:

Adapun kolom-kolom yang harus diisikan adalah :

Tabel 15. Daftar kolom transaksi pada Master Matakuliah

No Nama Kolom Penjelasan Keterangan
1

pros_db
notifikasi
penyimpanan di
database,

Di kosongi

2
pros_ws

notifikasi dari
penyimpanan
webservice.

Di kosongi

3 id_mk Identitas unik mata
kuliah

Insert data =
Id_mk
(data sukses
tersimpan maka
Id_mk  akan
terisi otomatis)
Jika update data
= Id_mk harus
ada

4 id_sms Identitas unik SMS Wajib diisi



64

(Satuan
Manajemen Sumber
Daya)
(Referensi : sms)

Copy Paste
id_sms (pojok
kanan UB
Feeder)

5 id_jenj_didik Identitas unik jenjang
pendidikan
(Referensi :
jenjang_pendidikan)

Wajib diisi

6 kode_mk Kode mata kuliah Wajib diisi
Sesuaikan
dengan buku
pedoman yang
berlaku
Jika kode
matakuliah
kembar disiasati
Tahun kurikulum
+ kode
matakuliah +
Prodi
Contoh :
17UBU4006B

7 nm_mk Nama mata kuliah
Contohi:
Teori Administrasi
Bisnis

Wajib diisi
Buku pedoman

8 jns_mk Klasifikasi mata
kuliah berdasarkan
sifat pengambilan
Contoh :
A = Wajib
B = Pilihan
C = Wajib peminatan
D = Pilihan
peminatan

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku
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S = Tugas
akhir/Skripsi/Thesis
/Disertasi

9 kel_mk Pengelompokan mata
kuliah
berdasarkan kriteria
tertentu
Contoh :
A = MPK (mata kuliah
pengembangan
kepribadian)
B = MKK (mata kuliah
keilmuan dan
keterampilan)
C = MKB (mata kuliah
keahlian
berkarya)
D = MPB (mata kuliah
perilaku
berkarya)
E = MBB (mata kuliah
berkehidupan
bermasyarakat)
F = MKU/MKDU
(mata kuliah
umum/mata kuliah
dasar umum)
G = MKDK (mata
kuliah dasar
keahlian)
H = MKK <perlu
diisi>

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku

10 sks_mk Besaran SKS mata
kuliah

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
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pendidikan yang
berlaku

11 sks_tm Besaran SKS tatap
muka pada
suatu mata kuliah

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku

12 sks_prak Besaran SKS
praktikum pada
suatu
mata kuliah

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku

13 sks_prak_lap Besaran SKS praktek
lapangan pada
suatu mata kuliah

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku

14 sks_sim Besaran SKS simulasi
pada suatu
mata kuliah

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku

15 metode_pelak
sanaan_kuliah

Metode palaksanaan
kuliah

16 a_sap Keterangan apakah
pada mata kuliah ini
tersedia satuan acara
pembelajaran
Contoh nilai: 1 jika
tersedia, 0 jika belum
tersedia

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku

17 a_silabus Keterangan apakah
pada mata
kuliah ini tersedia
silabus

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
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Contoh: 1 jika
tersedia, 0 jika belum
tersedia

berlaku

18 a_bahan_ajar Keterangan apakah
pada mata
kuliah ini tersedia
bahan ajar
Contoh nilai: 1 jika
tersedia,
0 jika belum tersedia

Wajib diisi

19 acara_prak Acara praktikum
20 a_diktat Keterangan apakah

pada mata
kuliah ini tersedia
diktat kuliah
Contoh nilai: 1 jika
tersedia, 0
jika belum tersedia

Wajib diisi

21 tgl_mulai_efek
tif

Tanggal mulai
berlaku efektif mata
kuliah atau mulai
ditawarkan

22 tgl_akhir_efek
tif

Tanggal selesai
efektif mata kuliah
atau tidak
ditawarkan kembali

23 id_kurikulum
_sp

Kode Unik kurikulum Wajib diisi
Cari di master
kurikulum yang
telah diupload

24 nm_kurikulu
m_sp

Nama kurikulum Wajib diisi

25 id_smt Identitas semester
yang mulai
berlaku untuk

Wajib diisi
Contoh : 20171
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kurikulum ini
26 smt semester berlaku Wajib diisi

Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku

27 a_wajib Keterangan apakah
pada matakuliah ini
wajib kuliah Contoh
nilai: 1 jika wajib, 0
jika pilihan

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku

Sumber : Juknis PDDIKTI (2017)

2.3.6. Data Master Matkul Kurikulum (MK Kurikulum)
Pengertian : Pada bagian transaksi ini digunakan untuk

menyediakan informasi data posisi mata kuliah sebagai

bagian dari kurikulum.

Kapan dapat dilakukan pengisian data Master Matakuliah
Kurikulum :

1. Jika ada perubahan kurikulum dan matakuliah yang dipakai
oleh prodi yang bersangkutan

2. Ada perubahan atau penambahan matakuliah

Sumber Data Pengerjaan :

· Buku pedoman pendidikan yang berlaku

· Master Matakuliah  (UB Feeder)

Tampilan diaplikasi Feeder akan muncul seperti gambar dibawah ini:
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Adapun kolom-kolom yang harus diisikan adalah :

Tabel 16. Daftar kolom transaksi MK Kurikulum

No Nama Kolom Penjelasan Keterangan
1

pros_db
notifikasi
penyimpanan di
database,

Di kosongi

2
pros_ws

notifikasi dari
penyimpanan
webservice.

Di kosongi

3 Id_kurikulum_sp Kode Unik
kurikulum

Wajib diiisi
Copy dari data
Master Kurikulum

4 tahun_kurikulum Tahun
Kurikulum

Wajib diisi

5 smt Semester
berlaku

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku

6 a_wajib Keterangan
apakah pada
mata

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
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kuliah ini wajib
kuliah Contoh
nilai: 1 jika
wajib, 0 jika
pilihan

pendidikan yang
berlaku

7 id_mk Identitas unik
mata kuliah

Wajib diisi
Cari melalui fungsi
Vlookup () dari
Data Master
Matakuliah dengan
dasar Kode
Matakuliah

8 kode_mk Kode matakuliah Wajib Diisi
Disesuaikan dengan
kode matakuliah
yang telah diisi di
kolom
Master Matakuliah

9 nm_mk Nama
matakuliah

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku

10 sks_mk Besaran SKS
mata kuliah

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku

11 sks_tm Besaran SKS
tatap muka pada
suatu mata
kuliah

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku

12 sks_prak Besaran SKS
praktikum pada

Wajib diisi
Isi sesuai buku
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suatu mata
kuliah

pedoman
pendidikan yang
berlaku

13 sks_prak_lap Besaran SKS
praktek
lapangan
pada suatu mata
kuliah

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku

14 sks_sim Besaran SKS
simulasi pada
suatu
mata kuliah

Wajib diisi
Isi sesuai buku
pedoman
pendidikan yang
berlaku

15 keterangan Keterangan -
Sumber : Juknis PDDIKTI (2017)

2.3.7.  Kelas Kuliah (Kelas)
Pengertian : Pada bagian ini memuat kelas-kelas perkuliahan yang

ditawarkan dan dilakukan pada program studi.

Kapan dapat melakukan pengisian data Kelas Kuliah:

1. Pada waktu perkuliahan semester normal (ganjil / genap)

2. Pada waktu perkuliahan semester antara

Sumber Data Pengerjaan :

· Jadwal Kelas ( SIAKAD )

· Master Matakuliah  (UB Feeder)

Tampilan di aplikasi Feeder akan muncul seperti gambar berikut ini :
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Adapun kolom-kolom yang harus diisikan adalah :

Tabel 17. Daftar kolom transaksi pada Kelas

No Nama kolom Penjelasan Keterangan

1

pros_db

notifikasi

penyimpanan di

database,

Di kosongi

2

pros_ws

Notifikasi dari

penyimpanan

webservice.

Di kosongi

3 id_kls Identitas unik

kelas kuliah

Insert data =

id_kls  dikosongi

( data sukses

tersimpan maka

id_kls  akan terisi
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otomatis)

Jika update data =

id_kls  harus ada

4 id_sms Identitas unik

SMS (Satuan

Manajemen

Sumber Daya) /

program studi

(Referensi : sms)

Data ada di feeder.

Caranya : Copy

pada pojok kanan

atas aplikasi

feeder

5 fk_sms Nama SMS

(Satuan

Manajemen

Sumber Daya) /

program studi)

Wajib diisi

Sesuai tampilan

nama prodi di UB

Feeder

Misal : Ilmu

Administrasi Niaga

6 id_smt Identitas unik

semester /

semester yang

dilaporkan

di tawarkannya

kelas kuliah

(Referensi :

semester)

Wajib diisi

Tahun kurikulum

dan semester

1 : untuk semester

ganjil

2 : untuk semester

genap

3 : untuk semester

antara

Contoh : 20171
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7 Fk_id_smt Nama Semester

pelaporan

Contoh : 2017

Ganjil

8 id_mk Identitas unik

mata kuliah /

Matakuliah yang

di tawarkan

Wajib diisi

Caranya

Dengan cara

memanggil id_mk

pada data Master

Matakuliah

menggunakan

rumus Vlookup

dengan dasar kode

Matakuliah.

9 Kode_mk Kode Matakuliah Wajib diisi

ü Copy paste data

dari Jadwal

kelas.

ü Sesuaikan kode

matakuliah

dengan kode

yang diupload di

master

matakuliah UB

Feeder.

10 Fk_id_mk Nama

Matakuliah

Wajib diisi

Copy paste data

dari Jadwal kelas.

5 nm_kls Nama dari kelas

kuliah Contoh

Wajib diisi
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nilai: A, X, P

6 sks_mk Besaran SKS

mata kuliah

Wajib diisi

Sesuai dengan

tabel

MATAKULIAH >

sks_mk

7 sks_tm Besaran SKS

tatap muka pada

suatu mata

kuliah

Wajib diisi

Sesuai dengan
tabel
MATAKULIAH >
sks_tm

8 sks_prak Besaran SKS

praktikum pada

suatu

mata kuliah

Wajib diisi

Sesuai dengan
tabel
MATAKULIAH >
sks_prak

9 sks_prak_lap Besaran SKS

praktek

lapangan pada

suatu mata

kuliah

Wajib diisi

Sesuai dengan
tabel
MATAKULIAH >
sks_prak_lap

10 sks_sim Besaran SKS

simulasi pada

suatu  mata

kuliah

Wajib diisi

Sesuai dengan
tabel
MATAKULIAH >
sks_sim

11 bahasan_case Apabila lingkup

kuliah perlu

dispesifikkan,

isikan di sini.
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12 tgl_mulai_koas Tanggal

dimulainya

aktivitas

koasistensi

13 tgl_selesai_koas Tanggal

selesainya

aktivitas

koasistensi

14 id_mou Identitas unik

MoU

15 a_selenggara_pditt -

16 kuota_pditt Jumlah kuota

peserta didik

Yang disediakan

dalam PDITT

17 a_pengguna_pditt Keterangan

apakah kelas

ikut serta dalam

PDITT Contoh

nilai: 1 jika ikut

serta, 0 jika tidak

ikut serta.

18 id_kls_pditt Identitas pilihan

dari kelas PDITT

yang ditawarkan

19 Ket Keterangan

Sumber : Juknis PDDIKTI (2017)
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2.3.8.  Aktifitas Mengajar Dosen (Ajar)
Pengertian : Bagian ini ini digunakan untuk menyediakan informasi

data kegiatan pembelajaran yang
dilakukan oleh dosen di kelas yang meliputi detail
pembelajaran, rencana pembelajaran,
realisasi tatap muka, dan evaluasi.

Kapan dapat melakukan pengisian data Aktivitas Mengajar Dosen
( Ajar ):

1. Pada waktu perkuliahan semester normal (ganjil/genap)
2. Pada waktu perkuliahan semester antara.

Sumber Data Pengerjaan :

· Jadwal Kelas ( SIAKAD )
· Hal. Master è Dosen (UB Feeder )
· Kelas Upload ( UB Feeder)

Tampilan di aplikasi Feeder akan muncul seperti gambar berikut ini :
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Adapun kolom-kolom yang harus diisikan adalah :

Tabel 18. Daftar kolom transaksi pada Data Ajar Dosen

No Nama kolom Penjelasan Keterangan

1 pros_db notifikasi

penyimpanan di

database,

Di kosongi

2 pros_ws Notifikasi dari

penyimpanan

webservice.

Di kosongi

3 id_ajar Identitas unik

aktivitas mengajar

dosen

Insert data = id_ajar

dikosongi

( data sukses

tersimpan maka

id_kls  akan terisi

otomatis)

Jika update data =

id_ajar  harus ada

4 Id_smt Identitas

Semester

Wajib diisi

Tahun pelaporan

semester ex: 20171

5 Id_sms Identitas unik SMS

(Satuan

Manajemen

Sumber Daya) /

program studi

Wajib diisi

Data ada di feeder.

Caranya : Copy pada

pojok kanan atas

aplikasi feeder
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(Referensi : sms)

6 id_reg_ptk Identitas unik

registrasi PTK

Dosen

Wajib diisi

Caranya : cari di

master dosen

7 nip NIP Dosen Wajib diisi

Caranya Copy paste

dari jadwal kelas

8 Fk_id_reg_ptk Nama Dosen Wajib diisi

Caranya Copy paste

dari jadwal kelas

9 id_subst Identitas unik

substansi kuliah

10 id_kls Identitas unik

kelas kuliah

Wajib diisi

Caranya

Dengan cara

memanggil id_kls

pada data Master

Kelas menggunakan

rumus Vlookup

dengan dasar kode

Matakuliah dan

Nama Kelas

11 Fk_id_kls Nama Matakuliah Wajib diisi

Caranya Copy paste

dari jadwal kelas

12 Kode_mk Kode Matakuliah Wajib diisi

ü Copy paste data

dari Jadwal kelas.
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ü Sesuaikan kode

matakuliah dengan

kode yang

diupload di master

matakuliah UB

Feeder.

13 nm_mk Nama Matakuliah Wajib diisi

Copy paste data dari

Jadwal kelas.

14 sks_subst_tot Jumlah dari SKS

tatap muka + SKS

praktikum + SKS

praktek lapangan

+ SKS simulasi

Wajib diisi

Cari pada master

MATAKULIAH >

sks_subst_tot

15 sks_tm_subst Jumlah SKS tatap

muka Contoh

nilai: 1.5

Wajib diisi

Cari pada master

MATAKULIAH >

sks_tm_subst

16 sks_prak_subst Jumlah SKS

praktikum Contoh

nilai: 1,0.5

Wajib diisi

Cari pada master

MATAKULIAH >

sks_prak_subst

17 sks_prak_lap_subst Jumlah SKS

praktek lapangan

Contoh nilai: 0.5

Wajib diisi

Cari pada master

MATAKULIAH >

sks_prak_lap_subst

18 sks_sim_subst Jumlah SKS

simulasi Contoh

Wajib diisi

Cari pada master
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nilai: 1.5 MATAKULIAH >

sks_sim_subst

19 jml_tm_renc Jumlah tatap

muka yang

direncanakan

Contoh nilai: 16

Wajib diisi

jml_tm_renc ≥

jml_tm_real

20 jml_tm_real Jumlah tatap

muka yang

terealisasi Contoh

nilai: 15

Wajib diisi

jml_tm_renc ≥

jml_tm_real

21 id_jns_eval Identitas unik

jenis evaluasi

22 Ket Keterangan

Sumber : Juknis PDDIKTI (2017)

2.3.9  Nilai Semester Mahasiswa (Nilai)
Pengertian : Bagian ini transaksi ini digunakan untuk menyediakan

informasi data nilai akhir mahasiswa pada mata

kuliah tertentu.

Kapan dapat melakukan pengisian data Nilai Semester:

1. Pada waktu perkuliahan semester normal (ganjil/genap)

2. Pada waktu perkuliahan semester antara

Sumber Data Pengerjaan :

· Laporan KHS (SIAKAD)

· Master Mahasiswa PT  (UB Feeder)

· Master Matakuliah  (UB Feeder)
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Pada tabel ini tidak ada kolom yang menjadi kunci utama sehingga

semua kolom harus diisi ketika proses insert maupun update.

Tampilan di aplikasi Feeder akan muncul seperti gambar berikut ini :

Adapun kolom-kolom yang harus diisikan adalah

Tabel 19. Daftar kolom transaksi pada Nilai Mahasiswa

No Nama kolom Penjelasan Keterangan

1 pros_db notifikasi
penyimpanan di
database,

Di kosongi

2 pros_ws Notifikasi dari
penyimpanan
webservice.

Di kosongi

3 Id_smt Identitas
Semester

Wajib diisi

Tahun pelaporan
semester

1 : Semester Ganjil

2 : Semester Genap
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3 : Semester Antara

ex: 20171

4 id_kls Identitas unik
kelas kuliah

Wajib diisi

Caranya

Dengan cara
memanggil id_kls
pada data Master
Kelas menggunakan
rumus Vlookup
dengan dasar kode
Matakuliah dan
Nama Kelas

5 id_sms Identitas unik
SMS (Satuan
Manajemen
Sumber Daya) /
program studi
(Referensi : sms)

Wajib diisi
Data ada di feeder.

Caranya : Copy pada
pojok kanan atas
aplikasi feeder

6 fk__id_kls Nama Kelas Wajib diisi

Caranya Copy paste
dari Laporan KHS

7 id_reg_pd Identitas
registrasi
Mahasiswa

Wajib diisi

Dapat dicari dari
ekspor data MHSPT.

Caranya :

Dengan cara
memanggil id_reg_pd
mahasiswa
menggunakan rumus
Vlookup dengan
dasar NIM
Mahasiswa.
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8 nipd NIM Mahasiswa Wajib Diisi

Caranya Copy paste
dari Laporan KHS

9 nm_pd Nama mahasiswa Wajib Diisi

Caranya Copy paste
dari Laporan KHS

10 id_mk Identitas Unik
Matakuliah

Wajib diisi

Dapat dicari dari
ekspor master
Matakuliah

Caranya :

Dengan cara
memanggil id_mk
mahasiswa
menggunakan rumus
Vlookup dengan
dasar Kode
matakuliah

11 kode_mk Kode Matakuliah Wajib diisi

ü Copy paste data
dari Laporan KHS

ü Sesuaikan kode
matakuliah dengan
kode yang
diupload di master
matakuliah UB
Feeder.

12 nm_mk Nama Matakuliah Wajib Diisi

Caranya Copy paste
dari Laporan KHS

13 sks_mk Jumlah sks Wajib Diisi
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matakuliah Caranya Copy paste
dari Laporan KHS

14 asal_data 9 Wajib Diisi

Isi è 9

15 nilai_angka Nilai akhir
mahasiswa pada

matakuliah
tertentu dalam
bentuk angka
Contoh nilai: 81.5

16 nilai_huruf Representasi nilai
huruf sesuai

dengan nilai
angka

Wajib Diisi

Caranya Copy paste
dari Laporan KHS

17 nilai_indeks nilai untuk
perhitungan
indeks

prestasi (skala 4)

Wajib Diisi

A   = 4

B+ = 3.5

B   = 3

C+ = 2.5

C   = 2

D+ = 1.5
D   = 1

E    = 0

K    = 0

18 ket Keterangan -

19 Ket_mk Keterangan
matakuliah

-

Sumber : Juknis PDDIKTI (2017)
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2.3.10. Data Nilai Transfer
Pengertian : Nilai transfer adalah bagian yang berisi nilai dan

matakuliah transfer yang diakui oleh prodi penerima.

Kapan dilakukan pengisian Nilai transfer :

ü Jika ada mahasiswa pindahan baik dari Prodi / Jurusan /

Fakultas / Perguruan Tinggi lainnya.

Sumber Data Pengerjaan :

· Transkrip Mahasiswa dari Prodi asal dengan sks yang diakui

oleh Prodi penerima

· Master Mahasiswa PT  (UB Feeder)

· Master Matakuliah (UB Feeder)

Alur Input Nilai Mahasiswa

Sumber : User guide Feeder (2016)

Gambar 3. Alur proses input nilai mahasiswa transfer
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Keterangan :

1. Entry Mata Kuliah

Tambahkan  mata  kuliah  jika  matakuliah  yang  akan

ditransfer  nilai  belum  terdaftar  di master matakuliah.

2. Entry Mata kuliah ke Kurikulum

Masukkan matakuliah yang telah ditambahkan ke kurikulum.

3. Entry Kelas Perkuliahan

Setelah dimasukkan di kurikulum selanjutnya buat kelas

matakuliah.

4. Tambah Peserta Kelas

Tambahkan  peserta  kelas,  yaitu  mahasiswa  yang  status

pindahan  ke  kelas  yang  telah dibuat.

5. Input Nilai

Setelah  semua  proses  diatas  dilakukan  selanjutnya  yaitu

proses  input  nilai  mahasiswa transfer.

Adapun tampilan pada apikasinya adalah tampak sebagaimana

gambar berikut ini :
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Adapun kolom-kolom yang harus diisikan adalah

Tabel 20. Daftar kolom transaksi pada Nilai Transfer

No Nama kolom Penjelasan Keterangan

1 pros_db notifikasi

penyimpanan di

database,

Di kosongi

2 pros_ws Notifikasi dari

penyimpanan

webservice.

Di kosongi

3 id_ekuivalensi Identitas unik

kelas kuliah

Insert data =

id_ekuivalensi dikosongi

( data sukses tersimpan

maka id_kls  akan terisi

otomatis)

Jika update data =

id_ekuivalensi harus ada

4 id_reg_pd Identitas unik

registrasi peserta

didik

Wajib diisi

Dapat dicari dari ekspor

data MHSPT.

Caranya :

Dengan cara memanggil

id_reg_pd mahasiswa

menggunakan rumus

Vlookup dengan dasar

NIM Mahasiswa.
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5 nipd NIM Mahasiswa Wajib Diisi

6 id_mk Kode unik

matakuliah

Wajib diisi

Dapat dicari dari ekspor

master Matakuliah

Caranya :

Dengan cara memanggil

id_mk mahasiswa

menggunakan rumus

Vlookup dengan dasar

Kode matakuliah

7 nm_mk Nama Matakuliah Wajib Diisi

Caranya sesuai dengan

sks yang diakui dari

transkrip asal

8 kode_mk_asal Kode Matakuliah

Asal

Wajib Diisi

Caranya sesuai dengan

sks yang diakui dari

transkrip asal

9 nm_mk_asal Nama Matakuliah

Asal

Wajib Diisi

Caranya sesuai dengan

sks yang diakui dari

transkrip asal

10 sks_asal Sks asal Wajib Diisi

Caranya sesuai dengan

sks yang diakui dari

transkrip asal. Sks asal
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harus sama dengan sks

diakui

11 sks_diakui Sks diakui Wajib Diisi

Caranya sesuai dengan

sks yang diakui dari

transkrip asal. Sks asal

harus sama dengan sks

diakui

12 nilai_huruf_as

al

Representasi nilai

huruf sesuai

dengan nilai angka

Wajib Diisi

Caranya Copy paste dari

transkrip asal yang

diakui oleh Kajur /

Kaprodi

13 nilai_huruf_di

akui

Representasi nilai

huruf sesuai

dengan nilai angka

Wajib Diisi

Caranya Copy paste dari

transkrip asal yang

diakui oleh Kajur /

Kaprodi

14 nilai_angka_di

akui

Nilai akhir

mahasiswa pada

matakuliah

tertentu dalam

bentuk angka

Contoh nilai: 81.5

Wajib Diisi

Caranya Copy paste dari

transkrip asal yang

diakui oleh Kajur /

Kaprodi

Sumber : Juknis PDDIKTI (2017)

Note : Sebelum memasukan data nilai transfer pastikan mahasiswa

pindahan sudah masuk dalam data Mahasiswa dan Master

Mahasiswa PT.
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2.3.11.  Kuliah Mahasiswa (Kuliah)
Pengertian : bagian ini menyediakan informasi data capaian hasil

perkuliahan mahasiswa per semester dalam bentuk

indeks prestasi beserta jumlah sks yang telah

ditempuh.

Kapan dapat melakukan pengisian data Kuliah Mahasiswa:

1. Pada waktu perkuliahan semester normal (ganjil/genap)

2. Pada waktu perkuliahan semester antara

Sumber Data Pengerjaan :

· Indeks Prestasi ( SIAKAD )

· Master Mahasiswa PT  (UB Feeder)

Adapun tampilan pada apikasinya adalah tampak sebagaimana

gambar berikut ini :

Adapun kolom-kolom yang harus diisikan adalah
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Tabel 21. Daftar kolom transaksi pada Kuliah Mahasiswa

No Nama kolom Penjelasan Keterangan

1 pros_db notifikasi

penyimpanan di

database,

Di kosongi

2 pros_ws Notifikasi dari

penyimpanan

webservice.

Di kosongi

3 id_smt Identitas Semester

Berisi : tahun

pelaporan dan

semester pelaporan

Misal 20171

Wajib Diisi

1 : Semester Ganjil

2 : Semester Genap

3 : Semester

Antara

4 id_sms Identitas unik SMS

(Satuan Manajemen

Sumber Daya) /

program studi

(Referensi : sms)

Wajib diisi

Data ada di feeder.

Caranya : Copy

pada pojok kanan

atas aplikasi

feeder

5 id_reg_pd Identitas unik

registrasi peserta

didik

Wajib diisi

Caranya

Dengan cara

memanggil

id_reg_pd pada

data Master MHS

PT menggunakan

rumus Vlookup

dengan dasar NIM
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6 nipd NIM Mahasiswa Wajib Diisi

Copy Paste dari

Indeks Prestasi

Mahasiswa

7 nm_pd Nama Mahasiswa Wajib Diisi

Copy Paste dari

Indeks Prestasi

Mahasiswa

8 ips Nilai indeks prestasi

mahasiswa

dalam satu semester

Contoh nilai: 3.56

Wajib Diisi

Copy Paste dari

Indeks Prestasi

Mahasiswa

9 sks_smt Jumlah SKS yang

diambil

mahasiswa dalam

satu semester

Contoh nilai: 18, 20,

dst.

Wajib Diisi

Copy Paste dari

Indeks Prestasi

Mahasiswa

10 ipk Nilai indeks prestasi

kumulatif

mahasiswa selama

kuliah, nilai ini

hanya diambil dari

mata kuliah yang

dinyatakan lulus

Contoh nilai: 3.56

Wajib Diisi

Copy Paste dari

Indeks Prestasi

Mahasiswa

11 sks_total Jumlah SKS lulus

yang ditempuh

Wajib Diisi

Copy Paste dari
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oleh mahasiswa

selama kuliah

Contoh nilai: 126,

120, dst

Indeks Prestasi

Mahasiswa

12 id_stat_mhs Identitas unik status

mahasiswa

Wajib Diisi

A : Aktif

N : Non Aktif

C : Cuti

13 ket -

Sumber : Juknis PDDIKTI (2017)

Pada tabel ini tidak ada kolom yang menjadi kunci utama sehingga
semua kolom harus diisi ketika proses insert maupun update. Setelah
semua proses diselesaikan, tekan tombol cetak bukti untuk
menampilkan report data.

Apabila terdapat data yang masih bermasalah (misalnya terdapat
mahasiswa yang ada di nilai semester tetapi tidak ada di kuliah
mahasiswa ), maka akan muncul notifikasi.

Klik ok, maka semua data yang tidak valid akan ditampilkan dan
dapat disimpan dalam format excel.
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Cara Penyelesaiannya :

1. Lakukan simpan data pada excel
2. Cek data KHS mahasiswa yang ada di aplikasi SIAKAD
3. Lakukan edit simpan data.
4. Buka menu laporan è download Indeks prestasi
5. Isi data tabel isian Master kuliah mahasiswa yang belum

terupload dengan bantuan fungsi vlookup() dengan dasar NIM
Mahasiswa. Kemudian simpan

6. Buka Aplikasi UB Feeder masuk pada tabel isian Kuliah
Mahasiswa

7. Import data, pilih Excel
8. Centang semua data, pilih Insert data

Apabila data sudah valid maka akan muncul notifikasi seperti ini :
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Sehingga dapat dilakukan cetak bukti hasil pelaporan PDPT, adapun

tampilan di layar monitor adalah sebagai berikut :
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Tabel 22. Daftar Kode Error

No Kode

Proses/

Error

Artinya Tabel

Isian

Penyelesaiannya

(Solusi)

1 0 => Sukses Semua

Tabel

Data berhasil di insert

atau di update

2 111 => Data tidak

dapat diisi

Semua

Tabel

Penyebab :

Gagal di insert kemudian

langsung update

Solusi :

Insert ulang data

3 931=> Data dosen

mengajar ini

belum ada

penugasannya

di tahun ajaran

kelas

Ajar Penyebab :

Biasanya dosen belum

punya NIDN / NUPN /

NIDK bermasalah atau

salah panggil id_reg_ptk.

Solusi :

· Cek id_reg_ptk  ATAU

· Ganti dosen yang ber

NIDN/ NUPN /NIDK

sesuai DG

PERSETUJUAN Wadek 1

4 738=> Data sks
semester tidak
sesuai dengan
jumlah sks KRS
yang di
tempuh
mahasiswa.

Kuliah Penyebab :

Data sks_smt tidak sama

yang diupload di tabel

Nilai dengan tabel Kuliah.

Biasanya salah panggil



98

kode matakuliah dengan

SKS yang beda Misalnya :

Bahasa Indonesia 2 sks.

Kode mk pada nilai

dipanggil dengan bahasa

indonesia 3 sks

Solusinya:

· Cek KHS di Siakad

jumlah KRS

· Cek Kode MK di tabel

Nilai

· Ganti / update data di

tabel nilai yang salah

5 103=> Error Database Semua

Tabel

Penyebab :

Data Sudah pernah ada,

kemudian di delete

Solusi :

Pilih update
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BAB 3
TIPS, TRIK DAN PEMBAHASAN

KASUS TEKNIS
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TIPS DAN TRIK

3.1 Masalah yang sering terjadi pada aplikasi UB Feeder

a) Perbedaan fitur yang terdapat pada UB Feeder dengan Aplikasi
SIAKAD yang mana didalam aplikasi SIAKAD terdapat fitur
tahun kurikulum sehingga memungkinkan ada matakuliah
dengan kode sama namun beda tahun kurikulum dan jumlah sks.
Sedangkan di aplikasi UB Feeder hanya mengenal satu kode
matakuliah untuk satu nama matakuliah. Sehingga ketika akan
mengolah data yang berhubungan data matakuliah ( seperti di
kolom Kelas, Ajar dan Nilai ) akan terjadi kerancuan
pengambilan data id_mk.

b) Kerancuan pengolahan data antara prodi induk dan prodi minat
yang masih menjadi satu pelaporan, kadang menimbulkan
masalah dalam pemanggilan data kelas, sehingga terjadi double
kelas ( error pada tabel kelas dan ajar

Contoh : Prodi dan minat yang masih jadi satu pelaporan adalah

· Prodi Administrasi Bisnis dengan minat Bisnis Pariwisata,
minat Bisnis Internasional, dan Prodi Administrasi Bisnis UB
Kediri.

· Prodi Administrasi Publik dengan minat perpustakaan,
Perencanaan Pembangunan, dan Prodi Administrasi Publik
UB Kediri.

c) Dosen yang tidak mempunyai NIDN, NUPN,atau NIDK sehingga
tidak bisa dilaporkan pada tabel Ajar ( error pada tabel Ajar )

d) Mahasiswa yang statusnya tidak jelas dengan tidak melakukan
KRS sehingga muncul dalam siakad Feeder (sebagai mahasiswa
Aktif) memicu (error pada tabel nilai)

e) Terjadi perbedaan jumlah ipk dan ips, total sks yang ditempuh
mahasiswa dikarenakan salah satu nilai belum disimpan dalam
sistem. Contoh yang paling sering adalah nilai Skripsi dan
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magang yang sering kali otomatis menjadi K jika mahasiswa
tidak menuntaskan sampai ujian akhir. Sehingga bisanya terjadi
selisih nilai IPK dan SKS yang dtempuh ( error pada tabel kuliah
sehingga tidak bisa cetak bukti)

Pemecahan Masalah :

a) Saat ini Universitas Brawijaya tengah memperbaiki sistem
pengkodean matakuliah dengan membuat satu kode matakuliah
hanya untuk satu nama matakuliah. Namun untuk kurikulum lama
yang sudah terlanjur dipakai maka perlu disiasati dalam
pelaporan data agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses
pengolahan data, maka disiasati untuk kode matakuliah diberikan
tanda tahun kurikulum, Kode matakuliah dan kode prodi pada
waktu pengisian di tabel Matakuliah.

Contoh 17MPK4006B artinya

kurikulum tahun = 2017

kode matakuliah = MPK4006

Kode Prodi = B (Bisnis)

b) Untuk minat yang masih gabung dengan prodi sebaiknya kelasnya
dibuat berbeda penamaannya untuk mencegah dan memudahkan
pengecekan error pada tabel kelas dan ajar

Contoh :
Prodi dan minat yang masih jadi satu pelaporan adalah

ü Prodi Administrasi Bisnis = Kelas A,B,C dst..

ü minat Bisnis Pariwisata = Kelas 01, 02, 03 dst...

ü minat Bisnis Internasional = Kelas 1,2,3 dst..

ü Prodi Adm. Bisnis UB Kediri. = Kelas A1, B1, C1 dst...

c) Dosen yang tidak mempunyai NIDN, NUPN,atau NIDK sehingga
tidak bisa dilaporkan pada tabel Ajar,
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cara menyiasatinya adalah

ü diajukan proses pendataan dosen yang tidak mempunyai
NIDN, NUPN, NIDK untuk dosen baru / dosen luar prodi
kepada bagian kepegawaian.

ü Sementara itu jika ada yang benar- benar tidak bisa diajukan
seperti dosen praktisi è maka digantikan dengan dosen FIA
yang mempunyai NIDN, NUPN, NIDK namun tugas
mengajarnya dengan matriks yang paling sedikit ( biasanya
dosen pensiunan)

(Note : jika melakukan penggantian dosen pastikan diketahui
dan disetujui oleh Kassubag Akademik dan Wakil Dekan 1
terlebih dahulu)

d) Jika operator melakukan pengisian data Kuliah pada UB Feeder
secara otomatis dengan cara mengimpor data SIAKAD maka
akan muncul Mahasiswa yang statusnya tidak jelas dengan tidak
melakukan KRS sehingga muncul dalam siakad Feeder tabel
kuliah ( sebagai mahasiswa Aktif) yang mana dalam data nilai
tidak ada, karena tidak ada aktivitas perkuliahan sehingga
memicu terjadi selisih dengan data yang ada di tabel Nilai (error
pada tabel nilai).

Cara menyiasatinya :

Dengan melakukan pengolahan data secara manual untuk tabel
kuliah dengan sumber data dari Aplikasi SIAKAD meminimalisir
terjadinya data mahasiswa yang tidak melakukan KRS karena data
dari aplikasi SIAKAD menu Laporan è Indeks Prestasi ( Akan
menampilkan data indeks prestasi mahasiswa yang melakukan KRS /
Aktif saja).

e)  sistem tidak dapat mendeteksi mahasiswa yang belum lengkap
nilainya sehingga langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi
persoalan tersebut. Simpan di excel data mahasiswa yang tidak
ada di transaksi kuliah namun ada di transaksi nilai.

Adapun step-step penyelesainya seperti berikut ini :
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1. Lakukan simpan data pada excel

2. Cek data KHS mahasiswa yang ada di aplikasi SIAKAD

3. Lakukan edit kemudian simpan data.

4. Buka menu laporan è download Indeks prestasi

5. Isi data tabel isian Master kuliah mahasiswa yang belum
terupload dengan bantuan fungsi vlookup() dengan dasar NIM
Mahasiswa. Kemudian simpan

6. Buka Aplikasi UB Feeder masuk pada tabel isian Kuliah
Mahasiswa

7. Import data, pilih Excel

8. Centang semua data, pilih Insert data

3.2. Teknis pengolahan data pada Excel dengan
menggunakan formula excel.

Ada beberapa formula excel yang sering digunakan dalam proses
pengolahan data UB Feeder

a) Fungsi Vlookup ( )

b) Fungsi &

c) Fungsi =cell=cell

Berikut ini step by step cara penggunaan formula excel :

3.2.1 Fungsi Vlookup
1. Pada cell yang akan disii

2. Ketik = Vlookup(namacell ; range data yang dipanggil ;
jumlah kolom yang dipanggil ; False )

Contoh=VLOOKUP(L2;'[MASTER MATKUL KURIKULUM.xls]
Sheet1'!$H:$I;2;FALSE)
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3. Bila tidak muncul data, bisa jadi terjadi kesalahan number
format masih berupa text

4. Ubah terlebih dahulu number format dari text menjadi
general

5. Klik pada rumus excel, kemudian tekan enter

6. Setelah muncul data yang diinginkan

7. Klik 2 kali pada pojok bawah cell untuk copy secara otomatis
ke baris dibawahnya.

Note : Fungsinya digunakan untuk memanggil data yang semacam id_
( kode unik )
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SINOPSIS BUKU

Buku Pengantar Sistem Aplikasi PDDIKTI dan UB Feeder ini
membahas penjelasan tentang pengenalan dan pengerjaan teknis
dalam sistem pelaporan pangkalan data Pendidikan tinggi (PD
DIKTI khususnya pengolahan data melalui UB Feeder. Keunggulan
dari buku ini adalah disusun lebih komprehensif dan detail teknis
dan tahapan pengerjaan UB Feeder dan keterkaitan dengannya
dengan sumber data aplikasi SIAKAD disertai rangkuman dari
berbagai sumber untuk melengkapi dari panduan UB Feeder yang
telah dibuat tim TIK Universitas Brawijaya.

Agar  pembaca mudah memahami isi buku secara sistematis,
materi buku ini dibagi menjadi 3 bab yakni :

· Bab 1 : menjelaskan tentang gambaran umum proses
Sistem pelaporan PD DIKTI dan keterkaitan dengan UB
Feeder

· Bab 2 : menjelaskan tentang teknis pengerjaan UB Feeder
dan logika pengerjaan

· Bab 3 : merupakan bagian pelengkap dari dua bab diatas,
yang menjelaskan tentang tips dan trik serta solusi dari
beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengerjaan UB
Feeder.

Buku ini ditujukan untuk jajaran akademisi di lingkungan
Universitas mulai dari wakil dekan 1 bidang akademik, kasubbag
akademik sebagai penanggung jawab akademik. Dan khususnya
yang berkaitan langsung atau pengguna aplikasi UB Feeder yakni
para operator prodi diseluruh Universitas Brawijaya yang
diamanahi untuk melaporkan pelaporan PD Dikti setiap semester


