PERATURAN
REKTOR
UNMERSTTAS
SEBELAS
MARET
Nomor:
\2o/t177/fln /eott
TENTANG
PENGELOI-AAN
MANAJEMEH
PENGETAHUAN
DANSISTEM
INFORMASI
UNIVERSITAS
SEBEI.AS
MARET
REKTOR
UNIVERSITAS
SEBEI."AS
MARET
Henimbang:a. bahwapenyediaan
fasilitas
kompuier
dan komunikasi
secaraluasuntuk
digunakan
oleh mahasiswa
dan staf Universitas
SebelasMaret(UNS)
merupakan
salahsatufaktorpendukung
penting
dalammendukung
kegiatan
riset,belajar
mengajar
ataupun
kerjaadminishasi;
b. bahwasehubungan
dengan
butira di atas,diperlukan
adanya
kebijakan
di
bidangSistemlnfonnasi
Manajemen,
Teknologi
Informasi
d-anKomunikasi
yang menyangkut
masalahtata kelolainformasi,
keamanan,
aturan
pemakaian,
fasilitas
informasidan
komunikasi
dilingkungan
UNS.
Mengingat::
t.

Undang-undang
pendidikan
Nomor
20Tahun
2003tenlang
sistem
Nasional

2. Peraturan
pendidikan
Pemerinlah
Nomor
60Tahun
lgggtentang
Tinggi

Peraturan
penetapan
Pemerintah
piiguruan
Nornor
61Tahun19g9tentang
Tinggi
NEerisebagai
Badan
Hukum
4. Keputusan
MenieriPendidikan
Nasional
Rl No. 112tol2oBtentangstatuta
Universitas
Sebelas
Maret
2004
6 Undang-Undang
pendidikan
Nomor
20Tahun
2003tentang
sistem
Nasional
o . Peratu,an
Penrerintah
pendidikan
Nomor1gTahun
2c05tentang
slandar
Nasional
Keputusan
Presiden
RlNo;
a) 10tahun1976
tentang
Pendirian
universitas
Negeri
surakarta
sebelas
Maret
pengangkatan
b) 3uMTahun
2003tentang
or. Di.H.Muchsyamsulhadi,
sp.KJ
(K)sebagai
ReKorUniversitas
Sebelas
Maret.
B. Keputusan
MenteriPendidikan
dan_Kebudayaan
Rl No. 020/0/1gg5
tentang
Organisasi
danTataKerjaUniversitas
Sebelas
Maret
9, Keputusan
Menteri
Keuangan
Rl NoszKMK.05/2009
tentangpenetapan
Universitm
peMidikan
sebelasMaretsurakarta
padaDepa(emen
NJsional
sebagai
instansi
Pemerintah
yangmenerapkan
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan
Urium.
?

MEMUTUS}(AN:
Menetapkan:
Kepufusan
ReKorUniversitas
Sebelas
Maret
tentang
Sistem
lnformasi
Manajenen
di Unirersitas
Sebelas
Maret:

BABI
TATAKELOIATEKNOLOGI
INFORTASI
PERTAMA
,, BAGIAITI
Pengelolaan
SistemInformasi
ftlanajemen,
Teknologi
Informasi
danKomunikasi
diTingkat
Universitas
Pasal1.
Lingkup
KomisiSistem
Informasi
Manajemen,
Teknologi
Informasi
danKomunikasi
(SlMTlK)
1. Berkattal
perlunya
dengan
koordinasi
intensif
mengenai
tatakelolasistem
informasi
manajemen
serta
teknologi
informasi
dankomunikasi
diUNSmelingkupi
bidang:
a. penyelenggaraan,
pengelolaan,
(policy),panduan
kebijakan
(guidetines),
regulasi(regutation),
prosedur
operasional
prcrcedure),
baku(sfandard
operating
dansarana/prasarana
yangmelekat
padasisteminformasi
manajemen,
teknologi
informasi
dankomunikasi
untukmendukung
tujuan
padapasal2;dan
b. penyelenggaraan
danpengelolaan
infrastruktur
fasilitas
komunikasi
daninformasi;
makaperluuntuksecara
seksama
disusun,
dirancang,
dandikembangkan
struktur
organisasi
dantata
kelola
UNSyangmencerminkan
pengelolaan
suatu
yangterpadu.
SIMTIK
Untukmenjamin
kesinambungan
unjukkerjapenyelenggaraan
SlMTlK,
makadibentuklah
sebuah
Komisi
sistemManajemen
Informasi,
Teknologi
Informasidan
Komunikas
(KslMTlK).
Pasal2
Anggota
Anggota
Komisi
Sistem
Manajemen
lnformasi,
Teknologi
Informasi
danKomunikas
(KSIMTIK)
dapat
tediridari:
1. Pembantu
ReKorlVsebagai
ketuaKelompok
Kerja(exofficio);
2. Kabiro
Administrasi
Perancanaan
danSistem
Informasi
sebagai
(exofficio);
sekretaris
3. KabioAdminisiiasiAkademik
(exofficio);
4. Kabiro
Umum
(exofficio);
danKeuangan
5. Kabiro
(exofficio);
Kemahasiswaan
6, KaUPTPuskom
(exofiicio);
7. KetuaSPI(exofficio);
Teknologi
Informasi
daritiapfakuttaMembaga
(exofficio);
I Manajer
9. Unityangnempunyai
tugasataufungsiyangnempunyai
keterkaitan
dalampengelolaan
SIMTIK;dan
10. Perorangan
yangditunjuk
karena
mempunyai
kapasitas
dankemampuan.
Pasal3
Tugas
Tugas
Komisi
Sistem
Manajenen
Informasi,
Teknologi
Informasidan
Komunikas
(KSIMTIK)adalah;
1. menyusun
pengembangan
kebijakan
SIMdanTIKUNSterpadu
danmerancang
cetakbiru/
granddesign
SIMterpadu
UNS,semester
termasuk
didalamnya
menyusun
panduan,
manual,
rcgulasidan
SOPyangmendukung
pengembangan
kehrhasilan
SIMTIKterpadu
UNS;
2. mengawasi
implementasi
upayamembangun
perangkat
aplikasi
lunakyangdibutuhkan
untuk
implementasi
SIMIlK, nenjagakesinambungan
implementasinya
danpenreliharaannya,
serta
optimasiopenasinya
untuknrelayani
dan nengelola
informasi
;

I
I

mengevaluasi
perkembangan
pengembangan
slM.dan
TIKuNSdanmemberikan
pertimbangan
i.tui

nFsimerg.r;i"irpr.rentasi
teknorosi
i:?ffif3r,1:[ojffis'i xi*ei-d; [; oiro
4. rnernbantu
memastikan
ketersediaan
layanan

dandukungan
sisteminformasi
dankomunikasi,

1

otogi Informasi
dan Komunikasi
(KSIMTIK)
ilidalam
kurun
waktu
2 (dua)
bulan.

Pengelolaan
sistem
Informasi
*r.ri.t"ffi',flr[r:?"u$rnformasi
danKomunikasidiringkat
Fakultas

o"*,Ll'J'r1**,
Fakultas
sebagai
unitkerjamemiliki
wewenang
pengelolaan
sisteminformasi
dalamlingkup:
1' pengelolaan
keamanan

komponen
s-sLm-intormrrit;il
u"-r#oi dalamwilayah
pengelolaan
2' mengatur
dan*_.!g3*rrj periraku
pengguna
sistem
informasi
dankomunikasi;
dan
3' mengembansralylel,
inro*qri |.ain
ilng F"ff., r.rrprri*f,r r.prnrangtidakberrenrangan
dengan
jn oieh,niu.
yangtelahdikembangr
sistem
oii*ti Jrngan"t<ooro
inasiKSIMTtK.
Pasal5
Tanggung
JawabFakultas

FakuJtas
pO.ggiunitkerjabertanggung
jawabatas:
r' KerusaKan
dan ketidakersediaan
peralatansistem informasidan
komunikasi
milik
universitas/fakultas;
dan
2'
terhadap
penvalahgunaan
fasilitas
sistem
informasi
dankomunikasi
yangterjadi
di
ffi#:ffi::

pasal6
pengelcla
Teknologi
Informasi

BABII
KETENTUAN
UMUM
PENYELENGGARAAN
MNUTAS
EKNOLOGI
II{FORI'ASI
DANKOMUNIKASI
BAGIAN
PERTAHA
HahAtas
Kekayaan
lntdektual
danLisensi
Pasal7
pengembangan,
Dalam
penyelenggaraan
danpengelolaan
SIMTIK;
1' Universitas
dan semuaanggotasivita!akademika
universitas
jawabuntuk
bertanggung
mematuhi
ketentuan
hak
yang
cipta
berlaku
dan
ketentuan
tentang
HakAtas
.gndang-undang
Kekayaan
Intetektuat
(HAK|);
dan
2' penggunaan
peralatan
komputer
dankomunikasi
harusdisesuaikan
dengan
ketentuan
yang
padaperianjian
terdapat
ataukontrak
yangdibuatuntukpembelian,
pe-minjaman,
dan/atau
penggunaan
peralatan;
3. dokumen{okumen
disertasi,
thesis,
skripsi
dantugasakhirdibawah
lisensi
UNS.
pasal8
Dalamimplementasi
teknologi
informasi
sertaoperasional
administrasi
berbasis
teknologi
informasi
di
lingkungan
Universitas
Sebelas
Maret
penggunaan
penngkat
ow sourcesebagai
pilihan
t harusmempertimbangkan
pertama;
2' harusdibuatsuaturencanasGtegikmenff:nai
migrasi
darilisensike opensource,
sehingga
dapatdipilihFreeopensourcesoftware(FoSs)
ipa yangcocokdenganlingkungan
sivitas
akademi
UNS;
3' untuknonFOSSyangmasihdigunakan
ohhUNSdanbelunr
dapatdigantikan
harusdiawasi
dan
diatur
olehbagian
dibawah
KSIMTIK.
BAGIAN
KEDUA
penyerenggaraan,
Tanggung
Jawabpengambangan,
danpengeroraan
Tanggung.jawab
Pasal9
pengembangan,
Dalam
penyelenggaraan
danpengelolaan
SIMTIK:
1' universitas
bertanggung_jawab
menyediaian
sisteminformasi
manajemen,
meliputi
tetapitidak
padasistem
terbatas
informasi
administrasiakademik,
sistem
informisi
keuangan
danakrintansi,
sisteminformasi
ketenagaan,
sisteminformasi
asetdaninfrastruktur
tehitogi inio*.ricrn
komunikmi
yangbersifat
dasardanumum;
2' sisteminformasi
yangdimaksud
diterapkan
samauntukseluruhunit kerjasesuaidengan
keputusan
rektor;
3' bagiandibawah
KSIMTIK.
yangmengurusi
non FoSSbertugas
mengatur
keberlangsungan
perangkat
lunakyangmeliputi
upgrade,
patching
danhal-hal
ying te*iit dengan
kete-rawatan
nonFOSS;
4' dokumen-dokumen
sepertidisertasi,
thesis,tugasakhir,skripsimerupakan
jawab
tanggung
bagian
dokunenter
di bawah
KSIMTIK;
5' kalibrasi
atasperalatan perangkat
lunakdilakukan
dalamjangkawaktutertentusesuai
.dan
dengan
requirenrent
pealatan
perangkat
atau
lunak;
^
6'
univenitm
tidakbertanggung
jawabatas-masalah
yangtimbui
padaperangkat
didalam
wilayah
pengelolaan
fakultas.

Pasal
10
jawabKeamanan
Tanggung
Komputer
danKomunikasi
pengembangan,
Dalam
penyelenggaraan
danpngelotaan
SIMTiK:
1' KSIMTIK
bertanggungjawab
kepadaRektoruntukkeseluruhan
pengelolaan
dankeamanan
komputer
dankomunikasi.
Rektor
dengan
masukan
dariwakirReictoriDirettur,
din KJompor
KerjaManajemen
Teknologi
Informasi,.
berwenang
,ntui *eroerikantindakan
disiplin
bagi
seseorang
yangmelanggar
hukum
atauketentuan
universitas
berkaitan
dengan
halini;
2' KSIMTIK
Universitas
Sebelas
jawabuntuk
Maret
bertanggung
mengembangkan
sistem
informasi
danmenjaga
keamanan
komunikasi
dank
dariperangkat
kerasdanperangkat
lunak
pengembang
fasilitas
komunikasi
lainnya.
dikonsultasikan
dengankantorKSIMT
konvergensi
sistem;
3' dekandalamlingkungan
Univenitas
Sebelas
Maretdengandukungan
Manager
Teknotogi
Informasi
dapatmengembangkan
sistem
informasi
untuktefuluanfaxJltas
tanpa"meng;nakan
sistem
informasi
yangdiimplementasikan
di tingkat
universitas,
danwayiu
menlaga-tJaranan
komunikmi
dankomputer
berkaitan
dengan
semua
penggunaan
aspek
oiri perangiat
keiasdan
perangkat
lunakkomputer
sertalinkkomunikasi
diwilayah
penlitota.n
fakulias;
da-n
4. stafkeamanan
komputer
(ataustafyangditunjuk'untuf
iiul di bawahperintah
KSIMIIK,
jawab.
bertanggung
atasterselenggaranya
sisteminformasi
di atas,setiapharinya
danatas
pengamanan
yangberkesinambungan
terhadap
datayangterdapat
padafasilitas
kompgter
dan
komunikasi
Universitas
Sebelas
Maret.
BAGIAN
KETIGA
tjinAkses
Pasal
il
ljinaksesatasinformasi
Universitas
Sebelas
Maretmelalui
sisteminformasi
universitas
diberikan
atas
dasarkewenangan
yangditentukan
secaraorganisasi
dan manalemen,
untukdapatmelaksanakan
tugasnya
dengan
sebaik-baiknya.
pasali2
ljinakses
dapatdiberikan
kepada
mereka
yang:
1. memahami
makna,
tujuan,
daninterpretasi
datayangada;
2' dapatmemastikan
keakuratan
datatersebutierti oapatmempresentasikan
informasi
yang
didapat
daridatatersebut;
q dapatnrenjaga
keamanan,
kerahasiaan,
integritas
sertaketersediaan
data; dan
4' dapatbertanggung
jawabataspenggunakanlnformasi
tersebut.
BAGIAN
KEEMPAT
Keamanan
Komputer
danKomunikasi
pasal13
Keamanan
Sewer
Untuk
menjamin
keamanan
darifasilitas
komputer
dankomunikasi,
serverperlu
dikenai
ketentuan,
ya1u:
1. semua
seryer
harusmenerapkan
sistemregistrasi
user;

2' akunuserpadaserverharusmemiliki
password
yangmemenuhi
standar
keamanan
tersebut.
Masa
password
berlaku
usersuatu
akun
tersebut
abalah
enambulan
danharus
_
diperbaharui;
3. setiap
server
harusberada
dalampengawa
sanadninislrator
4. server
mempunyai
desain
folderyang
standard
sesuai
denga;z
sistem
operasiyang
digunakan;
5 datayangterdapat
padaseruer
akandvback-up
janlkawaKutertentu;
dalam
dan6. back-up
serversetidaknya
pemahdiletakkan
Oalam
keplngan
yangdapatdipindahtempatkan
(removable
disk).
pasal14
Keamanan
Fisik
Untuk
menjamin
keamanan
fisikdarifasilitas
komputer
dankomunikasi:
1. Sambungan
komunikasi
yangvital,serverpusatdanpenting,
sertakomponen
pokoklarnnya
harusterletak
padaareayangamansecara
fisikuntukmengurangi
risikopencunan,
sabotase
danperusakan;
2. Sambungan
komunikasi
yangvital,server
pusatdanpenting,
sertakomponen
pokoklarnnya
harus
padaareayangmendukung
terletak
sesuai
dengan
requirement
standard
danserver;
-3 lnstalasi
sambungan
komunikasi
yangvital,seruerp.-usat
danpenting,
sertakomponen
pokok
lainnya
harusmemperhatikan
bahaya
aksessecara
fisik,bahaya
lingkungan,
dan bahaya
elektrik.
Pasal
15
Keamanan
Sistem
danAplikasi
Keamanan
sistem
danaplikasi
jalurakses,
harusmeliputi
identifikasi
danautentifikasi
user,akseskontrol
dariperangkat
lunak
untuk
memastikan
keamanan,
kerahasiaan,
integritas
iertaketersediaan
data.
Pasal
16
Keamanan
LinkKomunikasi
Untuk
menjamin
keamanan
linkkomunikasi.
maka:
1. Linkkomunikasi
keluardandariluarUNShanya
dilakukan
olehKSIMTIK
ataudibangun
oleh
pihaklainbersama-sama
dengan
KSIMTIK,
dengan
UPTPuskom
penanggun-g
sebagai
lawab
implementasinya;
2. Pemakaian
WiFidengan
frekuensi
2,4 GHzdi lingkungan
kampus
Universitas
Sebelas
Maret
diatur
olehKPPSI
dengan
UPTPuskom
penanggung
sgbqqaj
jawab
implementasinya;
dan
3' Perangkat
WiFiyangdapatmengakses
JUNSlAaoatatileringkat
yangtetah
terdaftar.

BAGIAN
KELIMA
Ketentuan
Pengguna
Pasal17
1' Setiap
userdilarang
untuk
melakukan
akses
tanpa
hak,ataumengakses
diluarkewenangannya,
ataumemanipulasi
datadan informasi,
ataumemanipulasi
perangkat
sisteminformasi
dan
komunikasi
yangtelah
disediakan
Universitas
Sebelas
Maret;

a

Universitas
berhak
membatalkan
pemakaian
fasilitas
komputer
dankomunikasi
dengan
alasan
te/tentu;
J
Seorang
userdarifasilitas
komputer
dan komunikasi
universitas
memiliki
hak privasidan
keamanan
dariprogram
dandatakomputer
miliknya;
4
Seorang
usertidakdiperbolehkan
menggunakan
fasilitas
komputer
dan komunikasi
untuk
mengganggu
ataumerugikan
pihak
lain,atauuntuk
mengganggu
pekerjaan
pihak
laintersebut
dengan
caraapapun.
Contoh
darikegiatan
mengganggu
Oanmerugitan
oranglaininiadalah
penginman
pesan
yangbersifat
menghina,
menipu,
mengancam
pihJklaln,mengangung
unsur
pornografi,
pesan
ataupun
yangdapat
mengganggu
kelancaran
komunikasi
sisteni(spam)]
5. Seorang
usertidakdiperbolehkan
melanggar
ketetapan
daripersetujuan
peiangkat
lisensi
keras
dan perangkat
lunaktertentu.
Dalamhal usermenemukan
keiaguan,
ia harusmeminta
konfirmasi
persetujuan
dan/atau
pemanfaatan
dariKSIMTIK;
Berhubungan
dengan
halaman
webyangdibuat
dandisimpan
padakomputer
ataupun
fasil1as
universitas,
seluruh
informasi
yangditampilkan
haruslah
tidakmenyalani
nat ciptapihaklain,
semester
asukartikel
yangberhubungan
dengan
informasi
lersebut.
Lebihjauh,lser yang
memiliki
pengelola
akunsebagai
webharusbertanggung
jawabatasinformasi
yangCitampiit<anl
semester
asukhalaman
webyangdisebutkan
atauterhubung
dengan
webyangdibualdan
padakomputer
disimpan
tersebut;
7. Informasi
yangdisimpan,
dikutip,
dihubungkan
ataudiproses
dengan
fasilitas
komputer
dan
komunikasi
universitas
haruslah
sesuaidenganketentuan
yangberlaku.
Seorang
usertidak
diperbolehkan
membuat
maten
visual
ataupun
materi
cetakyaniOertentangan
dengan
kaedah
danetika
akademik
universitas;
Seorang
usertidakdiperbolehkan
menggunakan
fasilitas
komputer
ataukomunikasi
untuk
pihak
kepentingan
yangbertujuan
tertentu
untukmencan
keuntungan
ataupun
bersifat
komersial,
kecualidiberiijin secaratertulisolehkepalaKSIMTIK
ataupejabat
fakultas{urusan
yang
berwenang;
q
Seorang
useryangtelahmeminta
ijin penggunaan
fasilitas
tertentu
dan belummelakukan
pembatalan
penggunaan
ijintersebut
masihdapatmenggunakannya
sampai
bataswapuijin
tersebut
berlaku;
Berhubungan
dengan
Pasal20
(c),dengan
ijindariRektor,
seorangadministrator
yang
-ayat
terkait
dapatmemeriksa
seluruh
filedalamkomputer
tersebut
diatasdanmengawasi
pemafaiai
komputer
untukmenjamin
bahwa
tidaksatupun
peraturan
dilanggar
danjugauntu'k
menjaga
keamanan
dankeefektifan
pemakaian
fasilitas
komputer
dankomunikasi;
11 .Berhubungan
denganPasal20 ayat(a) dan (c) di atas,seorangadministrator
berwenang
mengantbil
tindakan{indakan
yangdianggap
perluuntukmemasiikan
penggunaan
fasilitai
komputer
dankomunikasi
peraturan-peraturan
tidakmenyalahi
di atas.Tindakan
tersebut
harus
dengan
sepengetahuan
atasannya,
diantaranya
adalah
mengakses
akunuseryangbukan
milik
pengakses,
menghapus
satuataulebih
file,membuat
back-up,daniatau
mengumpulkan
material
yangbukan
milikpengakses;
12.Administrator
sistemteknologi
informasi
dankomunikasi
harusmemperhatikan
hakpemakai
(userright)
daripengguna
sistem;
dan
13.Universitas
menganggap
penyalahgunaan
fasilitas
komputer
ataukomunikasi
ditempat
lainyang
sedang
jaringan
terhubung
dengan
Univercitas
Sebelas
Maret
sebagai
suatupenyatahgunaai
jugaterhadap
fasilitas
diUniversitas
Sebelas
Maret.
L.

Pasal
18
Sanksi
AtasPelanggaran
Peraturan
1

S_eluruh
kegiatan
yangdilakukan
olehuseryangmelanggar
peraturan-peraturan
yangtelah
ditetapkan
universitas
mengenai
penggunaan
fasilitas
k-omputer
ataukomunikasi,
ieoerti
peraturan
di atas,dapatdikategorikan
sebagai
tindakan
indisipliner,
ataudapatdilaporkan
ke
instansi
yangberwenang
sekiranya
pidana:
merupakan
tindak

L

KepalaKSIMTIK,
pimpinan
jurusanyangberwenang
fakultas,
ataupun
dapatmelakukan
tindakan
legaluntukmencegah
usermengakses
fasilitas
komputer
dan komunikasi
yangdibawahi,
sebagai
konsekuensi
darisuatukegiatan
yangmenyalahi
peraturan
penggunaan
faiititas
yang
telahditetapkan
universitas;
dan
Segala
yangdilakukan
tindakan
olehKepala
KSIMTIK,
pimpinan
fakultas,
jurusan
ataupun
yang
berwenang
untukmencegah
penggunaan
hakaksesusertersebut
dilaporkan
iepaOa
Rektoi
agardapat
diambil
tindak
lanjut
sesuai
peraturan
dengan
yangberlaku
dalam
intemal
universitas.

KETENTUAN
UMUM
PENGEMBANoo*:i?JII,'LENGARMN,
DAN
PENGELoLMN
SISTEM
INFORMASI
MANAJEMEN
BAGIANPERTAMA
BasisData
pasal19
SistemManajemen
BasisData
1. Untukmendukung
manajemen
operasional
UNS,

data(SMBD)
yangandalyangmenjamin
ketepatar
persyaratan
informasi
oleh pengguna,
penamba
aplikasi,integritas
dan keamanan
data,administ
aksesbersamaan,
sertaperbaikan
dariterjadinya
c
z UNS,yangdiwakili
olehKSIMT|K,
merancang
d
menjadi
kerangka
danmuarabagisemuasutrsiste
{ SistembasisdatautamaUNSharusmencerminkan;
a' Kebutuhan
informasi
bagipimpinan
untukmengambil
keputuhan
strategis
danoperasional
secara
efisiendanefeKif,
b. Cetakbiru/ granddesignsisteminformasi
manajemen
UNS,dan
c. Masukan-masukan
darisub-sistem.
4. Pengaturan
dan perancangan
modeldan skemabasisdatadalamsistemmanajemen
basisdata
utarna,
struktui'data
yang..optimum
berkaitan
dengandatatersimpan
dalammediasimpanpermanen,
querylanguage
danpenulisan
laporan
informatif
daridataterolah,
sertamekanisme
transariidatadan
padaberbagai
Keamanannya
tingkat
organisasi
diaturolehKSIMTIK
danditetapkan
dalamteputusin
Rektor.
BAGIANKEDUA
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SistemlnformasiAkademik(SIAKAD)
versi2.0UNS
1. Sisteminformasiakademik(SIAMD) versi 2.0 UNS adatahsisteminformasiyang
berlakudi
Universitas
SebelasMaretuntukmendukung
pelaksanaan
registrasi
akademik,
prosesperkuliahan,
prosesevaluasi,
danpelaporan
penyelenggaraan
pendidikan;
z. Sistem
iniditerapkan
seragam
untukseluruh
fakultas
danprogram
studidi universitas.
{ Pengguna
SIAKADmemiliki
akunyangdapatterdiriatasbeberapa
peran(role)yangdiatursebagai
berikut:
pendicrikan
a- PeranPembantu
RekorBidang
danKaBiropendidikan:
a.1. Mencermati
kalender
akademik
untuktingkat
universitas;
a.2. Menyusun
kurikulum
untuktingkatuniversitas
jenjangpendidikan;
berdasarkan
a.3. Membuat
kalender
akademik
untuktingkat
universitas;

:
(program)
difakultas/program
Jurusan
peranPembantu
1/ Sekretaris
Dekan
fakultas;
tingkat
untuk
akademik
kalender
b.'1.Mencermati
jenjang
pendidikan;
berdasarkan
faku|tas
tingkat
untuk
kuriku|um
M.nyu.,n
b.2.
universitas'
tingkat
untuk
akademik
kalender
b.3.Membuat
yangbermasalah
p.o.irju.r r,.'t, ,-.n."i, studi(KRS)bagimahasiswa
b.4.Melakukrn
KRS-nYa;
dengan
padaBiroPendidikan:
Pendidikan
iegistrasi
Sui Bagian
Peran
universitas;
untuktingkat
akademik
c.1.Membuaikalender
surat
berdasarkan
darifakultas/program
manual
nilli
perubahan
kontirmisi
c.2. Melakukan
ramyangbersangkutan;
darifakultas/prog
keterangan
atauyang
sekretais
iurusan
ttudit.tt.ntu(dapatdijabat
piogtt*
peranSubBagian
ii
nf<aCemi[
ditetapkan)'.
studiyangbersangkutan;.
diprogram
berialan
semester
d.1. ir,lengganti
program
studiyangbersangkutan;
untuk
akademik
kalender
d.2. Mern-buat
yangbersangkutan;
program
studi
untuk
kurikulum
0.5.u.nyrrundanmengubah
jadwalujian,jadwalsidangserta
kuliah,
maia
jadwal
kelas
o.n ,n.ni*arkan
d.4. Membuat
dibutuhkan);
baru(bilamana
mahasiswa
paket
kelasmata(uliahuntuk
menyusun
kemahasiswa;
yangakanditerapkan
kurikulum
d.5. Menentukan
dan
disertasi'
tesis'
sepertiskripsi,
khusus
kuliah
mata
pingaluan
vemrasioari
d.6.Melakukan
olehmahasiswa;
yangdilakukan
sebagainya
yang
dosen
(bilamana
dosenpengajar
ataspermintaan
kuliah
mata
kelas
absensi
d.7. Mengisi
tertentu);
alasan
karena
pengisian
absensi
melakukan
tidakdapat
bersingkutan
dan
insidentil'
laporan
semesfer,
rutin
akhir
laporan
semesler,
awal
rutin
taporan
d.B.Mencetax
seperticutt'dan
yangdiperbolehkan
; tertentu

il'
akademik;
kalender
e.1. Melihat
studiyang
jadwalujian,sertajadwalsidangdi program
e.2. MelihatjaowarxJas mata'kuliah,
bersangkutan;
peserta
kelasmatakuliahyangdiajarkannya;
e.3. Melihaidaftar
dosenuntukkelasmatakuliahyangdiajarkannya;
kehadiran
absensi
..+. fr,f.ngisi
(sAP)untukkelas
(RMP)/ satuanacarapengajaran
prkulianan
e.5. Mengisi|..n.unu'*utu
matakuliahYangdiajarkannYa;
p.nil;ia; d;n nilaiakhiruntukkelasmatakuliahyangdiajarkannya;
r,o*pon-.n
e.6. Mengisi
studiterientu:
di program
Akademik
f. PeranDoienPembimbing
akademik;
kalender
f.1. Melihat
studiyang
program
r,Jai mata'kuliah,
iadwalujian,se(a jadwalsidangdi
f.2. MelihatiaOwar
bersangkutan;
akademik;
padamasaregistrasi
KRSmahasiswa
terhadap
persetujuan
f.3. Melakukan
selama
akademiknya
bimbingan
dijalanimahasiswa
yang'sudah
t.4. Melihat,i*avar'ur,iotmik
ini;
akademiknya;
bimbingan
mahasiswa
dataakademik
ringkasan
f.5. Me|ihat
sebagaibiodatamahasiswa
yang
berfungsi
(FDM)
f.6. Melihatto*rfi,- Jrtu mahasiswa
akademiknYa;
bimbingan
studitertentu:
di program
praKek/magang
pemuimoing
skripsi/tesis/disertasiikerja
Dosen
o. Peran
akademik;
kalender
0.1. Melihat

jadwalujian,sertajadwalsidangdi program
jadwalkelasmatakuliah,
studiyang
g.2. Melihat
bersangkutan;
yangsedangmengambil
matakuliahspesial
untukmahasiswa
g.3. Mengisi
bimbingan
catatan
prakteUmagang
bimbingannya;
sepertiskripsiltesisidisertasi/kerja
studitertentu:
di program
h. PeranMahasiswa
dataakademik;
ringkasan
h.1. Melihat
ini;
yangsudahdijalani
mahasiswa
selama
riwayat
akademik
h.2. Melihat
pembayaran;
riwayat
data
h.3. Melihat
kalender
akademik;
h.4. Melihat
(FDM)yangberfungsi
biodata
sebagai
datamahasiswa
formulir
dan mengubah
h 5. Mengisi
mahasiswa;
studiyang
h 6. Melihatjadwalkelasmatakuliah,jadwalujian,sertajadwalsidangdi program
bersangkutan;
yangtelahditentukan
akademik
studi(KRS)padamasaregistrasi
karturencana
h.7. Mengisi
program
studimasing-masing;
yangdiambilsaat
ini;
perkuliahan
dankelasmatakuliah
mutu(RMP)
rencana
h.B.Melihat
h.9. Mengajukanpermohonanmata kuliah spesial seperti skripsi/tesis/disertasiikerja
praktek/magang;
Versi2.0:
SIAKAD
i. PeranOperator
/ Program
Fakultas
data nilaimatakuliahtertentuatas usul pimpinan
b.1. Memasukkan
Pascasaqana;
padasemester
dan tahuntertentuatas usul
data absensiperkuliahan
b.2. Memasukkan
pimpinan
Pascasarjana.
/ Program
Fakultas

Pasal21
SistemInformasiAkademik
Keamanan
yangada di Universitas
SebelasMaret,seorangsivitas
sisteminformasi
1. Untukdapatmengakses
yang
harus
dan password
Maret
memiliki
usemame
Sebelas
Universitas
di lingkungan
akademika
yang
pengguna
informasi
yang
masuk
ke
sistem
memungkinkan
sesuaidenganidentitasnya
diberikan
yang
dimilikinya;
olo;isasi
lvlaret
sesuai
Sebelas
adadi Universitas
informasitersebut
informasi
danmenggunakan
kerahasiaan
sistemwajibmenjaga
2. Seluruhpengguna
jawab
sistem;
tindakannya
dalam
mengakses
segala
atas
secarabenarsertabertanggung
pendidikan
oleh
wajibdilaporkan
peranan
(ole) alauhakaksesuntukadministrasi
3. Setiapperubahan
untuk
dan KepalaKSIMTIK
kepadaKa BiroPendidikan
pimpinan
/ ProgramPascasarjana
Fakultas
penggunaan
sistem;
otorisasi
memastikan
peranan
(role),likapalinglambatduaminggu
setiapperubahan
wajibmelaporkan
4. Seluruhpengguna
peranan
(role)belumdilaporkan
secararesmiolehatasanlangsung
setelah
terjadimutasi,perubahan
Pendidikan
danKepalaKSIMTIK;
yangbersangkutan
kepadaKaBiroAdministrasi
perubahan
peranan
(role)padaayat(3)tersebut
akanpembentahuan
atauketerlambatan
5. Kelalaian
darikelalaian
tergantung
dariakibatyangditimbulkan
danjabatan,
sanksiakademik
dapaidikenakan
iersebut;
dan
yangdapatdikenaisanksiakademik
adalahtindakan
danpassword
usefi"?ame
6. Penyalahgunaan
jabatan.

Pasal22
UNS
danPengaMianpadaMasyarakat
SistemInformasiPenelitian
UNS
nsetdan pengaMianmasyarakat
penyelenggaraan
dan pengembangan
1. Untukmendukung
Reset
dan
SistemInformasi
secarabertahap
secaraefeKifdan efisien,makaperludikembangkan
aplikasi
dan mengembangkan
yangberbasiskomputer
denganmerancang
Masyarakat
Pengabdian

komputerterintegrasiuntuk mendukung proses perencanaanpenelitian,pengalokasian
anggaran,administrasipenelitianstaff, publikasihasil penelitian,kolaborasidan kerjasama
penelitian
intraUNSdandenganpenelitiluarUNS,pelaporan
kinerjapenelitian
danpengabdian
masyarakat;
pula pengambilan
Sistemini dirancanguntuk mendukung
keputusanoleh eksekutifberkaitan
penentuan
arahpenelitian
danpengaMian
masyarakat
berbasis
risetselanjutnya.
BAGIANKETIGA
SistemlnformasiManajemen
untukAdministrasi
Penunjang
Pasal23
SistemInformasiManajemen
Keuangan
?

1
I.

Untukmendukung
manajemen
keuangan
UNSsecaraefeKifdanefisien,makaperludikembangkan
secarabertahapSistemInformansi
Manajemen
yang berbasiskomputerdengan
Keuangan
merancang
danmengembangkan
aplikasi
komputer
tenntegrasi
untukSistemInformasi
Manajemen
AnggarandanSistemlnformasiAkuntansi;
Sistem ManajemenAnggaransetidaknyamendukungproses perencanaan
penerimaandan
pengeluaran
(RKAT),
prosesrealisasi
penenmaan,
prosespengalokasian
dana/ uangmukakerja,
prosesrealisasi
pengeluaran
(SPJ),registerpertanggungjawaban,
dan pencatatannya
prosesakses
pengalokasi
danposftng
data,sertapemantauan
danadanrealisasi
pengeluaran
anggaran.
Sistem ManajemenAnggaranharus semakindidorongsecara bertahapuntuk mengadopsi
pendekatan
sistemanggaranberbasiskineqa(performance
basedbudgefingsysfem)dimana
pengeluaran
anggaran
selaludihubungkan
denganpelaksanaan
Rencana
Strategis
UNS,Rencana
Operasional
UNS dan RencanaKinerjaTahunanUNS, sehinggadari pelaksanaan
anggaran
pencapaian
diharapkan
dapatdiperoleh
informasi
mengenai
kinerjauntukmasing-masing
kegiatan,
program,
sasaran,
subprogram,
tujuandanmisiUNS.Untukini perludikembangkan
SistemInformasi
Manajemen
Perencanaan
berbasis
Kinerja
SistemInformasi
Akuntasiharusmenghimpun
processing
fransacfion
sysfem(TPS)untukkegiatan
anggaran
danakuntansi
UNSdenganmenjamin
ketepatan
dankelancaran
datakeuangan.
Sistemini
harusmendukung
akuntabilitas
UNSmenujuuniversitas
mandiridanmendapatkan
opiniwajartanpa
pengecualian
darilaporan
keuangannya.
Sistemini harusdirancang
denganmemperhatikan
kebijakan
akuntansi
UNSmeliputi
akunlansidana,
satuanakuntansi,
arus dana, periodeakuntansi,
asas pencatatan,
laporankeuangan,metode
pengakuan
penerimaan,
pengeluaran,
metodepengakuan
pos akuntansi.
kebijakan
Perancangan
harusmemperhatikan
mediatransaksiyang meliputimodelbukti penenmaan
kas, modelbukti
pengeluaran
yang meliputimediajumal penerimaan
kas, mediapencatatan
akuntansi
kas,jumal
pengeluaran
kas,jumalumum,mediabukubesardanmediapelaporan
akuntansi.
Prosesakuntansi
prosesakuntansi
dalamaplikasikomputer
harusmenggambarkan
sejakterjadinya
transaksi
sampai
penyusunan
dengan
laporan
keuangan.
padastandaidan
Sistem
inidapatdikembangkan
dengan
mengacu
praKek
akuntasi
berikut:
a. PSAKNc45.Akuntansi
untukOrganisasi
Nirlaba,
yakniGASB[1] Statement
b. AcuanStandarIntemasional
No.35 BasicFinancial
Statements
- and
Management's
Discussion
- for PublicColleges
andAnalysis
andUniversities
- anAmandment
of
GASBStatement
N0.34,
padabeberapa
c. Modelpraktekakuntasi
Perguruan
Tinggidalamdanluarnegenyangdipandang
baik,
Pasal24
SistemInformasiManajemen
Aset

1 . Untukmendukung
manajemen
asetUNSsecaraefeKifdanefisien,
makaperludikembangkan
sistem
informasi
manajemen
asetUNSyangberbasis
komputer
denganmerancang
dan mengembangkan

a
L.

disebut
SIMASET.
danmengelola
asetyangkemudian
untukmencatat
komputer
terintegrasi
aplikasi
luaranbagisisteminformasi
daftar
keuangan
berupa
akanmemberikan
inijugapadaakhirnya
Aplikasi
unitkeqa.
asetyangadapadamasing-masing
digunakan
aselasetyang
sebagai
sumberdatatentang
SIASET
denganSistemakuntansi,
Kaitannya
dataaktiva
tetap;
sebaqai
dimiliki
UNSuntukdimasukkan
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Ketenagaan
SistemInformasiManajemen
sumberdayamanusiaUNSsecaraefektifdan efisien,makaperlu
manajemen
1. Untukmendukung
ketenagaan
UNS yang berbasiskomputerdengan
sisteminformasimanajemen
dikembangkan
infrastruktur
data
komputer
terintegrasi
untukmenyediakan
aplikasi
merancang
danmengembangkan
yang
mekanisme
menghitung
kinefa
sistem
aKivitas
dapat
UNS,
menyusun
informasi
ketenagaan
dan
dengansisteminsentifberbasis
merit,danmemberikan
pegawaisecaraotomatis
dan dihubungkan
pelaporan
menajemen.
pekerjaan
puncak
polarekrutmen,
untukmenyusun
analisis
manajemen
iniharusmendukung
Sistem
karir pegawai,pengembangan
dan pelatihan
dan jabatan,distribuispegawai,pengembangan
pegawal.
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Keputusan
Eksekutif
KinerjauntukPendukung
Pengambilan
Manajemen
SistemInformasi
a
t.

kinerjaUNSsecaraefektifdan efisien,makaperludikembangkan
manajemen
Untukmendukung
dan
sistem informasimanajemenkinerjaUNS yang berbasiskomputerdenganmerancang
untukmenyusun
anggaranberbasiskinerjadan
mengembangkan
aplikasikomputerterintegrasi
kinerja.
laporan
akuntabilitas
pengambilan
keputusan
bagieksekutif
UNSdalampenentuan
untukmendukung
inidirancang
Sistem
yangdibutuhkan
kinerja
ketercapaian
pencapaian
dan pengukuran
anggaran
kinerja,pngalokasian
jangkamenengah
danpanjang
UNS.
rencana
strategis
mapun
tahunan
BAB IV
PENUTUP
Pasal27
iniakandiaturlebihlanjut;
dan
1. Hal-hal
lainyangbelumdiaturdalamkeputusan
kekeliruan
apabilaterdapat
denganketentuan
2. Keputusan
ini berlakusejaktanggalditetapkan
sebagaimana
mestinya.
ini,akandiperbaiki
dalamkeputusan

diSurakarta
Ditetapkan
Pada
tanggal
l9 MocS26n
Rektor, ,/
(

197609
1 001
NrP.19461102

