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Surat edaran  
Rektor Universitas Brawijaya 

 

 

• Tentang diselenggarakannya standarisasi WEB di lingkungan 
Universitas Brawijaya berdasarkan surat edaran rektor  
no.1346/UN.10/LL/2013 tentang standar website UKPA  



Latar Belakang 

• Adanya visitasi yang akan dilakukan Pusat Jaminan Mutu 
Universitas Brawijaya untuk mengembangkan sistem 
penjaminan mutu internal (SPMI) di Universutas Brawijaya 

• Menjaga kualitas keberlangsungan organisasi di lingkungan 
universitas brawijaya menuju World Class University. 



• Lingkup Audit Internal Mutu Siklus 12 Tahun 2013 
•                                                                          

 

fokus 



Jadwal Audit Internal UB 



Organisasi apakah yang 
termasuk UKPA/UKPPA? 



Pelaksanaan UKPA dalam waktu 
dekat (19-30 agustus 2013) 



Agenda sosialisasi dan pelatihan 

• Setiap unit (Program Studi, Sub Bag, Pusat Kajian, 
Laboratorium) di lingkungan FIA UB diharapkan mengisi setiap 
bagian yang diperlukan 

• Membagikan informasi data (men-share) yang akan diupload 
dan diupdate oleh setiap unit melalui googledoc untuk 
memudahkan koordinasi dengan tim Web Fakultas (PSIK 
Humas FIA UB) 

• Menuliskan dan meng-upload secara langsung pada template 
web yang baru 

• Setiap unit harus mengupload data dalam template web 
sesuai standar Universitas sebelum tanggal 14 Agustus 2013. 
Alamat web masing-masing unit akan disampaikan pada saat 
pelatihan. 

 



Bagaimana cara mengisi , dokumentasi, 

dan migrasi web yang sudah ada ? 
• Setiap unit (Program Studi, Sub Bag, Pusat Kajian, 

Laboratorium) di lingkungan FIA UB diharapkan mengisi setiap 
bagian yang diperlukan. 

 

 

 



Mengisi di web 

• Fungsi draft di atas adalah untuk mengisi template web 
standar ub ini ... 

 



Contoh pengisian.. (manual) 

• Data sejarah jurusan adnistrasi bisnis (word) 

 



Dimasukkan dalam format excel di 

atas (MS.excel dijadikan word) 
Copy --> paste text only 



Mengupload dalam template 
web 
• Cari log in (admin) 

• Masukkan username password 

• Dashboard -post 

 



Daftar perangkat web akan 
diumumkan oleh PSIK Humas 
• Pastikan: 

- Alamat web masing-masing unit anda 

- Pasword, dan username log in 

- E mail gmail (u.k sharing) 



Sharing dalam G mail 
Sharing 
dokumentasi 
update web dg 
PSIK humas 



Dokumentasi up date dan 
migrasi template 

Migrasi web lama   baru 

Check list up 
date  di web 
baru 



Langkah dokumentasi dengan 
partner kerja (sesama admin web) 

• Klik share 

Bisa beri 
comment 



Langkah dokumentasi 

Masukkan 
email g 
mail rekan 
kerja anda 

done 



Keunggulan share lewat 
google.doc 
• Memudahkan dokumentasi Update secara on line dan manual 

(hardcopy) dengan rekan sesama adminitrator WEB. 

• Memudahkan koordinasi dengan koordinator WEB fakultas 
maupun kehumasan di FIA UB. 

• Memudahkan rekan sesama administrator WEB untuk saling 
memberikan komentar. 

• Memudahkan konsultasi dengan pimpinan bila sewaktu-waktu 
membutuhkan bentuk hard print dokumen. 



Koordinasi dengan TIM PSIK 
HUMAS FIA UB 

• lewat e-mail ke PSIK humas FIA UB email: 
psikhumasfiaub@ub.ac.id 

• Format email : “unit_bagian web yang dikirim_keterangan 
berita, contoh : 

• Jur.bisnis_strukturorganisasi_ updatebaru atau 
prodipajak_kemahasiswaan_beritamhsw 

• TIM PSIK HUMAS FIA UB: 

• Yusuf (081 5555 0751) 

• Ibad (085 646 302855) 

• Ruang bidik data Gedung B lt.4 

    Swasta Priambada (Atok) Lab. Komputer PKPMSI psw.1315 

mailto:psikhumasfiaub@ub.ac.id


 

•TERIMA KASIH  

•SELAMAT BEKERJA SAMA DAN 
SUKSES SELALU..SEMOGA ALLOH 

MERIDHOI 

•SALAM SATU JIWA 
&PERSAUDARAAN! 


