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Dengan hormat,
Berdasarkan informasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT), assesor
akan mengunjungi Universitas Negeri Padang untuk melakukan visitasi dalam rangka ReAkreditasi institusi dari B menjadi A, yang akan berlangsung dari Tanggal 3 sampai 5
November 2016. Sehubungan dengan hal itu disampaikan kepada Saudara hal sebagai
berikut:
1. Selama berlangsungnya Visitasi Akreditasi Institusi, Asesor BAN PT akan melakukan
kunjungan ke Fakultas/PPs, Jurusan, Prodi, Lembaga, Unit yang ada di lingkungan
UNP. Berkaitan dengan hal itu, diminta kepada Saudara :
a. Dekan/Direktur PPs, Ketua Jurusan dan Ketua Prodi menyiapkan dokumen
berkaitan dengan :
- Sertifikat Akreditasi Prodi
- Dokumen berkaitan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian masyarakat dosen
- Publikasi ilmiah
- Panduan dan SOP
- Kesiapan laboratorium
- Kebersihan lingkungan dengan mengerakan dosen/karyawan, mahasiswa dan
Satpam
- Parkir motor dan mobil pada tempatnya dengan teratur
- Berpakain dengan rapi dan bersih
- Menjaga kebersihan lokal, koridor dan lingkungan taman di sekitar Fakultas
- Menempatkan barang-barang, seperti kursi, meja yang sudah rusak, kursi besi
yang ada di koridor yang sudah patah ke gudang yang ada
- Mengecek papan pengumuman dan membuang pengumuman yang sudah
kadaluarsa atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan tridharma, seperti
promosi baik yang ditempel di papan pengumuman maupun dinding atau
pohon

-

Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan tertib dan sesuai
dengan jadwal yang sudah ada
Mengawasi ketertiban dan kebersihan selama berlangsungnya visitasi.

b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Negeri Padang, diharapkan untuk :
- Mengumpulkan dokumen-dokumen berkaitan dengan Renstra, dan RKA-KL
serta partisipasi dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
lima tahun terakhir
- Program dan kegiatan kerjasama penelitian Dalam dan Luar negeri
- Panduan dan SOP yang digunakan dalam penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat
- Sumber dana serta keterserapannya dalam pelaksanaan penelitian dan
pengabdian masyarakat
- Laporan - laporan terkait Monev Internal dan Eksternal Penelitian.
- Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian hasil dari BPMI
c. Kepala BAK Universitas Negeri Padang, diharapkan menyiapkan dokumen
laporan :
- Dokumen pendidikan dan pengajaran beserta pola evaluasi dan pemantauan
keterlaksanaannya
- Dokumen mahasiswa dan dosen berkaitan dengan akademik
- SOP beserta panduan-panduan akademik berkaitan dengan dosen dan
mahasiswa
- Dokumen prestasi mahasiswa UNP tingkat nasional & internasional
- Dokumen kerjasama beserta pelaksanaannya
- Laporan secara tertulis keunggulan/prestasi dosen,mahasiswa, pustakawan,
teknisi dalam bidang akademik yang terekam di BAK UNP
- Berbagai dokumen lainnya berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi
yang diperlukan selama visitasi Assesor BAN PT.
- Laporan Monev pembayaran dan kurikulum oleh BPMI
d. Kepala BUK Universitas Negeri Padang, diharapkan menyiapkan dokumen :
- Dokumen tentang kepegawaian, keuangan dan penyediaan sarana dan
prasarana berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma PT
- SOP dan panduan-panduan berkaitan dengan kepegawaian, keuangan serta
ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridharma PT
- Dokumen pengembangan karir pegawai, pustakawan, teknisi dan dosen
- Dokumen lain yang diperlukan berkaitan dengan Tridharma PT dalam bidang
keuangan dan kepegawaian
- Menggerakan unit terkait mengawasi perparkiran, pedagang kaki lima,
kebersihan lingkungan, menertibkan spanduk yang tidak ada gunanya
- Laporan kepuasan tenaga pendidikan- kependidikan oleh BPMI
e. Kepala BPAKHM Universitas Negeri Padang, diharapkan menyiapkan dokumen :
- Perencanaan anggaran, kerjasama dan humas
- SOP beserta panduan-panduan berkaitan perencanaan,kerjasama dan humas.

f. Kepala PTIK UNP, diharapkan :
- Mengevaluasi serta mengabdate keterpakaian program TI yang sudah ada, data
yang sudah kedaluarsa mohon di delete/di update.
- Memantau jaringan TI ke seluruh unit, Fakultas, Jurusan, Labor serta pustaka
dan ruang baca yang ada.
- Mengaktifkan koneksitas jaringan aplikasi dari berbagai Unit, Fakultas dan
Jurusan yang ada di UNP
- Dokumen SOP, Panduan yang berkaitan dengan kegiatan PTIK
- Dokumen lain berkaitan dengan Tridharma PT yang ada di PTIK
g. Kepala Pustaka UNP, diaharapkan mengumpulkan dokumen :
- Dokumen ketersediaan buku, jurnal nasional/internasional, bahan ajar, serta
rekaman lainnya ( skripsi, tesis dan disertasi ).
- Mengevaluasi keterpakaian IT berkaitan dengan keperpustakaan, menyangkut
dengan jaringan maupun data serta program yang digunakan
- SOP beserta panduan-panduan akademik berkaitan keperpustakaan
- Laporan secara tertulis keunggulan prestasi pustakawan
- Berbagai dokumen lainnya berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi
yang diperlukan selama visitasi Assesor BAN PT
- Menyiapkan mahasiswa, staff dan teknisi IT untuk mensimulasikan IT yang
ada dipustaka.
h. Dekan/Direktur PPs, Kepala Biro, Lembaga, Unit diharapkan :
- mengecek keterpakaian, kebersihan serta keindahan beserta lingkungan sekitar
(Taman, WC, koridor, parkir dan sejenisnya) beserta fasilitas pendukung
lainnya (papan tulis, kursi dan meja, Ac, kipas unggin, gorden dan sejenisnya).
- Mensosialisasikan kepada Dosen, karyawan serta staf lainnya dan mahasiswa
bahwa Assesor BAN PT akan melaksanakan visitasi ulang akreditasi
Univenitas Negeri Padang dari A menjadi B, akan berlangsung dari tanggal 3
sampai dengan 5 November 2016.
- Selama berlangsungnya visitasi assesor BAN PT, diharapkan pimpinan, dosen
beserta karyawan dan staf lainnya, mahasiswa diharapkan ikut berpartisipasi
untuk mensukseskannya.
- Selama berlangsungnya visitasi, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Dosen,
Pimpinan Unit, lembaga, Biro dan UPT beserta karyawan di lingkungan UNP
diharapkan berada di tempat. Apabila melaksanakan kegiatan di luar kampus
dilakukan seizin Rektor Universitas Negeri Padang.
i. Ketua BEM, MPM UNP dan HMJ di Jurusan beserta unit-unit lainnya,
diharapkan:
- Mensosialisasikan kepada mahasiswa lainnya bahwa assesor BAN PT akan
melaksanakan visitasi Re-akreditasi UNP dari B ke A
- Menggerakan mahasiswa untuk parkir pada tempat yang sudah disediakan
- Membersihkan kantor BEM, MPM dan HMJ di Jurusan beserta kantor Unit
lainnya
- Menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan

-

Mengecek pengumuman yang ada dan membuang pengumuman yang sudah
kadaluarsa atau tidak pada tempatnya, seperti didinding, pohon atau tonggak
Mengatur peralatan yang ada pada tempatnya
Membuang sampah dan meletakan kusi atau peralatan lainnya yang sudah
rusak atau tidak terpakai ke gudang
Berpakaian rapi dan sopan
Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan selama berlangsungnya visitasi

j. Untuk lebih memahami data-data UNP yang ada dalam Borang dan Evaluasi Diri
dapat diunduh di (http://unp.ac.id/form/data-borang-akreditasi)

Demikian disampaikan untuk dapat diperhatikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof.Ganefri. M. Pd,Ph,D
NIP. 196312171989031003

