
 

 

 

 

 



1. Visi dan Misi Universitas Medan Area  

T. 

Visi 

“Pada tahun 2025 menjadi yang unggul bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.” 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan 

2. Mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian 

3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian 

4. Melaksanakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat.  

 

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi 

 

Menghasilkan pedoman  dalam melaksankan standar pelaksanaan sistem informasi  yang 

terpadu untuk  mengembangkan,  menciptakan, dan atau menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi  yang mendukung pencapaian pelaksanaan sistem informasi 

yang telah dinyatakan dalam CPL prodi 

 

 

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi 

Luas lingkup  manual pelaksanaan standar informasi memfasilitasi sistem informasi terpadu 

untuk akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasaran, kemahasiswaan, 

alumni serta perpustakaan.  

.  

 

4. Definisi Istilah  

1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Meda Area adalah 

satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia 

2. Standar sistem informasi adalah kriteria minimal tentang kebijakan, sarana dan prasaran  

dan sistem pemeliharaan fasilitas sistem informasi di Universitas Medan Area 

 

 

 

 

 

 

 



5. Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi 

a. Rincian Kegiatan  

No 
Subyek/ 

Pelaku 

Penjelasan tentang Kegiatan yang 

Dilakukan 
Dokumen 

1 Rektor 

1. Menetapkan  Surat Keputusan Rektor 

tentang Pelaksana Standar Sistem 

Informasi 

2. Mengesahkan Manual pelaksanaan 

Standar Sistem Informasi 

SK Rektor 

 

 

2 WR  I 
1. Sebagai penanggungjawab untuk 

kegiatan pelaksanaan Standar sistem 

informasi 

2. Menugaskan dan memantau  PDAI,  

Prodi, BAAK, BAU, dan Pj terkait lainnya 

untuk melaksanakan standar sistem 

informasi 

3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan 

kegiatan standar sistem informasi  

Surat tugas 

3 PDAI 1. Atas instruksi universitas, PDAI 

menyediakan dan meningkatkan  kualitas 

sarana dan prasaran sistem informasi di 

Universitas Medan Area pada tingkat 

universitas, fakultas , prodi dan unit-unit 

lain 

2. Melakukan pelataihan dalam penggunaan 

dan pemeliharaan sarana dan prasaran 

sistem informasi di Universitas Medan 

Area 

3. Menambah perluasan jaringan WIFI dan 

menyediakan sarana dan prasaara 

sistem informasi. 

4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan blog 

materi kuliah  bagi dosen 

 
Surat tugas 

 
 
 
 
 
 

Dokumen 
pelatihan 

4. LPM 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

dalam pemanfaatan sarana dan prasaran 

sistem informasi di Universitas Medan 

Area 

Dokumen monev 

 

 



b. Diagram Alir 

 

 

 

 

REKTOR 

Menetapkan  Surat Keputusan Rektor tentang 
Pelaksana Standar Sistem Informasi dan .  

mengesahkan Manual pelaksanaan Standar 
Sistem Iinformasi 

 

 

WR I 

1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan 

Standar sistem informasi 

2. Menugaskan dan memantau  PDAI,  Prodi, BAAK, BAU, 

dan Pj terkait lainnya untuk melaksanakan standar sistem 

informasi 

3.  Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan standar 
     sistem informasi 

 

 

PDAI 

1. Atas instruksi universitas, PDAI menyediakan dan meningkatkan  kualitas 

sarana dan prasaran sistem informasi di Universitas Medan Area pada 

tingkat universitas, fakultas  prodi dan unit-unit lain 

2. Melakukan pelataihan dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasaran sistem informasi di Universitas Medan Area 

3. Menambah perluasan jaringan WIFI dan menyediakan sarana dan prasaara 

sistem informasi. 

4.  Melakukan sosialisasi dan pelatihan blog materi kuliah  bagi dosen 

 

 

LPM 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan sarana dan 

prasaran sistem informasi di Universitas Medan Area 

 

 

 

MULAI 



 

 

6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual 

Pelaksanaan Standar Sistem Informasi 

 

1. Form SK Rektor 

2. Form surat tugas 

3. Form monev 

 

 

 

7. Rincian Sarana dan Prasaran yang dibutuhkan 

 

1. Ruangan 
      2. Alat Tulis Kantor (ATK) 
      3. Komputer 

            4. Printer 
            5.Jaringan komunkasi            

 


