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A. PENGANTAR
Salam EPSBED!
Panduan ini difungsikan sebagai patokan kerja bagaimana program aplikasi EPSBED
ini digunakan dengan benar sehingga kekeliruan tertentu bisa dihindarjan. Penulisan
panduan ini didasarkan atas asumsi bahwa tidak semua operator mahir dalam mengoperasikan program komputer, khsususnya dalam pengelolaan data dalam kelompok
database. Oleh karena itu, alur tulisan relatif sangat rinci dan bagi mereka yang sudah faham akan terkesan bertele-tele dan membosankan.
Tata cara mengerjakan laporan EPSBED yang tertuang dalam panduan ini didasarkan
atas program aplikasi EPSBED versi 1.0 yang didownload dari situs
http://evaluasi.dikti.go.id tanggal 23 Juli 2010. Mengingat program aplikasi tersebut
masih terus ditingkatkan keterandalan dan kapasitasnya, tidak tertutup kemungkinan
terdapat perbedaan tampilan atau bentuk fasilitas menu yang belum tertuliskan. Untuk itu, panduan ini juga akan terus disempurnakan berdasarkan perkembangan program aplikasi EPSBED, khususnya bila terdapat perubahan yang sangat substantif.
Semoga bermanfaat.
Jakarta, 24 Juli 2010
Tim EPSBED DIKTI
B. PENDAHULUAN
Program aplikasi EPSBED versi 1.0 ini adalah alat bantu untuk menyusun laporan
program studi sebagaimana yang diatur dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi SK
34/DIKTI/Kep/2001. Sebagai alat bantu, program aplikasi ini dimaksudkan untuk
memudahkan perguruan tinggi dalam menyusun laporan EPSBED, khususnya bagi
mereka yang belum mampu mengembangkan perangkat lunaknya sendiri dalam pengelolaan data perguruan tinggi masing-masing. Bagi mereka yang telah memiliki perangkat lunak yang handal, program aplikasi ini tidak harus digunakan kecuali mengidentifikasi spesifikasi basis data yang harus dilaporkan.
Sesuai dengan yang diatur dalam SK Dirjen DIKTI No. 34/DIKTI/Kep/2001, pelaporan
program studi pada setiap semester harus menggunakan data elektronik. Oleh karena
itu, semenjak tahun 2002 perguruan tinggi telah melaksanakan kewajibannya dalam
pelaporan kinerja program studinya menggunakan struktur basis data tertentu.
Struktur basis data tersebut telah dibakukan dan dikemas dalam sebuah sistem pelaporan EPSBED, sebagaimana yang dikenal oleh semua perguruan tinggi di Indonesia
sampai saat ini.
Program aplikasi EPSBED versi 1.0 ini, yang dikembangkan dengan operating system
windows, tidak berbeda dengan program aplikasi lama dengan operating system
DOS. File dan struktur basis data yang digunakan tidak berbeda sama sekali, dan
bahkan dari sisi jumlah file dan field yang digunakan jauh lebih sedikit dan lebih sederhana. Sehingga, file yang tersimpan dan diarsipkan di setiap perguruan tinggi
akan digunakan kembali dalam program aplikasi EPSBED yang baru ini. Penyederhanaan data yang dilaporkan pada setiap semester didasarkan atas beberapa pertimbangan. Misalnya, data yang relatif kurang dinamis (direncanakan) akan difasilitasi

dalam web dan dikelola secara langsung oleh setiap perguruan tinggi; penyerahan
data pelaporan berbisis web menganjurkan agar data yang diunggah (upload) tidak
terlalu besar, dan prinsip keefisienan lainnya.
Kesederhanaan program aplikasi EPSBED 2010 ini dapat dilihat dari sisi tampilannya
yang sangat bersahaja, program validasi yang rumit pada software lama dihilangkan,
data pelaporan hanya pada semester yang dilaporkan dan difasilitasi dalam program,
dan pengiriman laporan cukup diunggah (upload) di laman dari PT masing-masing.
Sekalipun demikian, mengingat program aplikasi EPSBED Versi 1.0 ini berbeda dari
yang sebelumnya, setiap perguruan tinggi memerlukan pembiasaan tertentu. Keterampilan mengoperasikan program aplikasi EPSBED yang lama adalah bekal yang berarti dan memudahkan untuk mengoperasikan program aplikasi yang baru ini.
Terlepas dari kebutuhan pembuatan laporan EPSBED setiap semester, program aplikasi EPSBED versi 1.0 dapat digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengarsipkan
data dosen dan mahasiswa. Dengan fasilitas yang ditambahkan, program aplikasi ini
dapat menyimpan alamat lengkap dan foto mahasiswa dan dosen pada setiap perguruan tinggi. Paparan lain yang dapat dimanfaatkan adalah tampilan profil program
studi setiap semester, statistik dosen, dan mahasiswa di perguruan tinggi.

C. PERSIAPAN
Sebelum mengoperasikan program aplikasi EPSBED Versi 1.0, setiap pengguna perlu
menyiapkan perangkat komputer dan data yang akan digunakannya.
1. Spesifikasi Komputer:





OS Windows
Modem untuk akses internet
Regional and Language Option -> United States (agar identifikasi angka di belakang tanda ‘.’ dianggap sebagai pecahan)
Space hard disk yang cukup (sekitar 25 MB untuk mahasiswa sebanyak 1.000
orang) untuk menyimpan program aplikasi dan data.

2. File yang disiapkan:
File yang perlu disiapkan dan akan digunakan dalam program aplikasi EPSBED
Versi 1.0 adalah yang menyimpan data di bawah ini:














1. Data
2. Data
3. Data
4. Data
5. Data
6. Data
7. Data
8. Data
9. Data
10. Data
11. Data
12. Data
13. Data

mahasiswa (msmhs.dbf) atau (msmhs.csv)
transaksi mahasiswa (trakm.dbf)
transaksi Cuti/Keluar/Lulus mahasiswa (trlsm.dbf)
transaksi nilai mahasiswa (trnlm.dbf)
dosen tetap (msdos1.csv)
dosen tidak tetap (msdos2.csv)
transaksi dosen (trakd.dbf)
transaksi Cuti/Meninggal dosen (trlsd.dbf)
transaksi publikasi dosen (trpud.dbf)
kurikulum program studi (tbkmk.dbf)
program studi (mspst.csv)
fasilitas program studi (trfas.dbf)
kapasitas daya tampung program studi (trkap.dbf)

File dengan ekstensi *.csv dibuat melalui fasilitas unduhan (download) dari laman
http://evaluasi.dikti.go.id/ dan yang dengan ekstensi *.dbf diambil dari laporan
epsbed yang sudah dikerjakan sebelumnya (misalnya, tahun 20082 atau 20091).
3. Program aplikasi dan file data
Operasi program aplikasi EPSBED hanya menggunakan 2 (dua) file; yang harus
diunduh dari laman http://evaluasi.dikti.go.id/ yaitu:



1. Program aplikasi epsbed (epsbed-v1.0.exe), dan
2. File data (epsbed.mdb)

4. Menata tempat kerja
Pada hard disk komputer, buat direktori c:/data/, d:/data/, atau kode drive lainnya yang ada di komputer tempat kita bekerja. Masukkan program aplikasi
Epsbed (epsbed-v1.0.exe), file data pelaporan (epsbed.mdb), dan 13 file di atas
ke direktori yang telah disiapkan.

D. MEMBUAT FILE *.csv
File dengan ekstensi *.csv (comma-seperated values) yang diperlukan untuk program
aplikasi EPSBED Versi 1.0 terdiri atas data program studi dan data dosen. Data tersebut harus diambil dari laman http://evaluasi.dikti.go.id dan tidak boleh dibuat melalui
transfer dari data yang dimiliki oleh setiap perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena data yang tersimpan di laman tersebut sudah dibersihkan dan telah mengalami
perubahan bermakna; yang pada hakikatnya, atas permohonan perguruan tinggi
masing-masing.
Prosedur pembuatan file *.csv adalah yang berikut:
1.
Membuka laman http://evaluasi.dikti.go.id dan memasukkan akun (userid dan
password) perguruan tinggi di tempat yang telah disediakan di laman.
2.
Pilih menu PT dan pada sub menu bagian paling bawah terdapat sejumlah fasilitas untuk download data seperti yang terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1.

Fasilitas unduh untuk data dosen, program studi, dan mahasiswa
pada laman http://evaluasi.dikti.go.id

3.

Buat file *.csv dengan mengklik sub menu satu per satu, sebagaimana yang terdapat pada Gambar 1.
Misalnya, untuk membuat file mspst.csv (master program studi) kita mengklik
sub menu ‘Download Data MSPST‘ dan tampilan layar akan menghasilkan data
seluruh program studi yang dikelola oleh perguruan tinggi kita, seperti yang terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2.

Contoh tampilan informasi tentang program studi yang dikelola oleh
Universitas Borobudur.

Selanjutnya, simpan data tersebut dengan mengklik pilihan simpanan pada pojok kiri atas dan pilih ‘Simpan Dalam CSV‘ dan tampilan layar akan tampak seperti pada Gambar 3.

Gambar 3.

Contoh tampilan data csv di layar untuk program studi yang dikelola oleh Universitas Borobudur

Untuk menyimpan tampilan data csv di atas, tekan menu File|Save as .. (atau
tekan Ctrl+S) sehingga tampilan layar terdapat format seperti yang terlihat pada
Gambar 4.

Gambar 4. Tampilan fasilitas pada browser untuk penyimpanan file
Aturlah dimana kita menyimpan data tersebut, dan akan lebih baik disimpan di
tempat kita melakukan kegiatan pelaporan epsbed; yaitu, di c:/data/ atau
d:/data. Pada kolom ‘File name‘ berikan nama file dan tipe data yang kita kehendaki; misalnya, mspst.csv, datapst.csv, pst.csv atau lainnya. Pastikan bahwa
pada kolom ‘Save as type’ sudah disetel dengan isian ‘All files’ atau ‘Semua Berkas‘ seperti yang terlihat pada Gambar 4 di atas. Bila tidak diatur ‘All files’, maka
yang tersimpan hanya sebagian informasi dan tidak seluruhnya.
Selanjutnya, tekan tombol ‘Save’ untuk menyimpan file tersebut.
Untuk membuat file *.csv lainnya (misalnya data dosen tetap, dosen tidak tetap,
data mahasiswsa gunakan prosedur di atas sampai semua file selesai disimpan
di direktori tempat kita mengerjakan laporan EPSBED pada setiap semester pelaporan.
Namun, untuk mengunduh dosen tidak tetap yang akan digunakan sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi, kita harus membuat daftar NIDN dosen. Masukkan NIDN tersebut pada daftar dosen yang akan diunduh, seperti yang terlihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Fasilitas mengunduh dosen tidak tetap

Fasilitas mengunduh dosen tidak tetap di atas diberi tiga pilihan untuk media keluarannya; yaitu, tampilan layar, exel, dan csv. Untuk kepentingan pembuatan
laporan EPSBED yang digunakan dalam aplikasi program EPSBED, yang diperlukan adalah file .*csv.
E. MEMBANGUN DATA AWAL PELAPORAN
Bila semua file yang diperlukan dan program aplikasi sudah berada di direktori
?:/data/ atau direktori tempat mengerjakan laporan, maka kita sudah siap untuk
memulai membangun data awal.
Terdapat sejumlah prosedur kerja, seperti yang tersebut di bawah ini:
1.
Membuka program aplikasi: klik epsbed-v1.0.exe dan bila pertama kali mengerjakannya maka tampilan pada bagian bawah belum ditertulis kode dan nama
perguruan tinggi masing-masing, seprti yang terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6.

2.

Tampilan layar muka pada program aplikasi EPSBED dan informasi
kode dan nama perguruan tinggi.
Tampilan layar akan menghadirkan data PT yang kosong, dan akan ditampilkan
secara lengkap bila data perguruan tinggi sudah diisi. Tampilan layar di tengah
yang berwarna hijau juga akan memberikan informasi kode dan nama PT dan informasi ‘Pemasukan laporan EPSBED tahun 20091 adalah tanggal 31 Juli 2010‘
bila terdapat fasilitas internet pada saat membuka program ini untuk pelaporan.
Mengisi data perguruan tinggi: klik menu ‘File’ dan pilih ‘Set kode PT’ dan isikan
data yang diperlukan dengan benar, khususnya kode PT dan Nama PT (Gambar
7). Bila sudah terisi, tekan tombol ‘Simpan’ pada bawah sebelah kiri.

Kegiatan ini hanya diisi sekali saja pada saat awal membangun data awal. Informasinya d

Gambar 7. Format identitas perguruan tinggi yang perlu diisi pada awal penggunaan
perangkat lunak EPSBED Versi 1.0
3.
Menyetel semester pelaporan: semester pelaporan disetel secara otomatis berdasarkan tanggal penggunaan aplikasi program ini untuk pelaporan. Misalnya,
pada bulan Juli 2010 ini, yang tentunya sudah waktunya mengerjakan laporan
semester genap tahun 2009-2010, maka program menyetelnya secara default
pada 20092.

Untuk semester pelaporan 20091, maka kita menekan menu ‘File’ dan memilih sub menu
Menyetel semester pelaporan harus dilakukan setiap kali membuka program aplikasi EPSB

Gambar 8.

Pilihan semester untuk disetel pada setiap pembukaan program aplikasi
EPSBED Versi 1.0 mulai dari 2002-1 s/d 2013-2

4.

Mengimpor data: memasukkan file yang terdapat pada file *.csv dan *.dbf ke
file epsbed.mdb.
Tekan menu ‘File|Impor’ dan akan terdapat pilihan file yang akan diimpor. Kerjakan mengimpor file satu per satu. Prinsip kerja impor adalah:
(a)
(b)
(c)
(d)

menghapus data lama dan diganti dengan data baru yang diimpor
setiap data yang diimpor akan dikalibrasikan dengan data yang sudah
ada, dan bila terdapat kesamaan data, maka data yang diimpor dibatalkan
dan dilaporkan sebagai error.
kegiatan selalu memeriksa data yang ada menjadikan proses impor memakan waktu yang relatif lama, khususnya bila jumlah record dalam fole
tersebut sangat besar.
setiap record yang dianggap error dituliskan dalam file log-* dan di tampilkan setelah proses impor selesai.

Bila kegiatan impor selesai, maka semua data yang berserakan di sejumlah file
*.dbf dan *.csv telah dipindahkan ke file epsbed.mdb. File-file yang diimpor tersebut bisa dihapus atau bila tidak dihapus juga tidak menjadi masalah.
F. MENJELAJAHI DATA PELAPORAN
Terdapat tiga kelompok data yang ditampilkan dalam program apklikasi EPSBED
2010; yaitu, (i) program studi, (ii) mahasiswa dan (iii) dosen. Kita mencoba menjelajahi data pada ketiga kelompok tersebut satu per satu.
1.

Program Studi
Pada kelompok program studi, ditampilkan seluruh program studi yang dikelola
oleh perguruan tinggi. Data program studi tidak bisa diubah dan hanya dapat dilihat. Pada tampilan terdapat terdapat fasilitas bagi setiap pengguna untuk menyimpan data program studi tersebut dalam bentuk file excel.

Gambar 9.

Contoh tampilan identitas program studi yang dikelola oleh perguruan tinggi.

Untuk melihat profil program studi secara rinci, kita dapat mengklik fasilitas
‘Double Click untuk Memilih’ pada kanan bagian atas. Tampilan program studi dilengkapi dengan sejumlah menu yakni fasilitas, kurikulum, kapasitas mahasiswa
baru, daftar dosen dan daftar mahasiswa, seperti yang terlihat pada Gambar 10
yang berikut.

Gambar 10.

Contoh tampilan identitas sebuah program studi dan fasilitas menu
lain untuk penjelajahan informasi lebih dalam.

Pada tampilan setiap program studi, kita dapat menjelajahi datanya lebih dalam
seperti yang difasilitasi oleh program; yaitu, melihat fasilitas yang digunakan
(TRFAS), kurikulum (TBKMK), kapasitas mahasiswa baru (TRKAP), daftar dosen
dan (MSDOS) daftar mahasiswa (MSMHS).
2.

Mahasiswa
Data mahasiswa pada saat menu diklik menampilkan template yang kosong dan
kita harus memasukkan kata kunci bagian kata dari ‘No induk mahasiswa’ atau
‘Nama mahasiswa’ dan menekan tombol ‘Telusur’, seperti yang terlihat pada
Gambar 11.
Masukkan nomor induk atau bagian hurufnya pada isian ‘NO MHS’ atau nama
mahasiswa atau bagian huruf pada isian ‘NAMA’ dan tekan tombol ‘Telusur’. Jika
isian cocok dengan data yang tersimpan, maka akan ditampilkan identitas mahasiswa tersebut ditampilkan di layar. Begitu penelusuran data mahasiswa ditemukan, maka seluruh data pada template di atas akan menampilkan indentitas
data mahasiswa secara lengkap.

Gambar 11. Tampilan awal pada saat menu mahasiswa diklik untuk penelusuran informasi tentang mahasiswa
Untuk melanjutkan penelusuran terdapat sejumlah fasilitas yang terletak di bagian
bawah (Gambar 11) yang digunakan untuk melihat data berikutnya (Next), sebelumnya (Prev), menyimpan data (Simpan), menghapus data (Hapus), menambah data
baru (Tambah), dan Refresh untuk melihat tampilan informasi setelah perubahan.

Gambar 12. Fasilitas menu untuk penelusuran data, penambahan, atau penghapusan
data mahasiswa.
Tampilan layar tersebut juga difasilitasi dengan sejumlah menu untuk melihat status
dan prestasi mahasiswa yang meliputi transaksinya setiap semester, dan nilai setiap
mata kuliah, seperti yang terlihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Fasilitas menu penelusuran lebih rinci tentang kegiatan dan status mahasiswa pada setiap semester.
Misalnya, untuk melihat nilai mata kuliah yang telah diperoleh mahasiswa maka kita
masukkan nomor pokok/nama yang bersangkutan, selanjutkan kita tekan ‘Data Nilai
MHS (TRNLM), dan informasinya akan ditampilkan pada Gambar 14 yang berikut.

Gambar 14. Data nilai mahasiswa yang ditampilkan dalam kode mata kuliah dan nilai
yang diperoleh pada semester yang ia ikuti.
Tampilan data nilai mahasiswa seperti yang terlihat pada Gambar 14 di atas pada intinya dapat diubah bila terjadi kekeliruan; misalnya, nilai yang diperoleh atau mata
kuliah yang diambil. Kita klik dua kali (double click) pada record atau data yang akan
diubah dan tampilan data akan terlihat seperti yang terlihat pada Gambar 15.

Gambar 15.
Tampilan fasilitas
untuk mengubah
data nilai atau
menghapus
records yang tidak
perlu

Pada tampilan data, seperti yang terlihat pada Gambar 15 di atas, perbaiki data yang
keliru dengan yang benar; misalnya, nilai ‘A’ yang seharusnya ‘B’ atau kode mata kuliah yang tidak sesuai dengan transkrip/kartu hasil studi yang telah dikeluarkan, dan

tekan tombol ‘Simpan Perubahan’. Bisa saja record nilai di atas harus dibuang, maka
tekan tombol ‘Hapus’
3. Dosen
Tata cara penjelajahan data dosen secara teknis persis sama dengan penjelajahan
data mahasiswa yang telah disebutkan di atas. Fitur tambahan untuk penjelajahan
data dosen lebih dalam yang tersedia meliputi data kegiatan mengajar dosen setiap
semester (TRAKD), status keaktifan (TRLSD) dan karya publikasinya (TRPUB).
Untuk melihat kergiatan mengajar dosen pada setiap semester, kita memasukkan
nomor NIDN/NAMA atau bagian hurufnya dan kita tekan ‘Data Transaksi Dosen
(TRAKD) dan tampilannya seperti yang terlihat pada Gambar 16.
Pada layar tersebut ditampilkan data kegiatan mengajar dosen pada setiap semester,
mata kuliah yang diajar, dan jumlah pertemuan yang telah dilaksanakannya.
Tampilan data kegiatan dosen di atas dapat diubah bila terjadi kekeliruan isian,
misalnya, kekeliriuan pada realisasi perkuliahan, mata kuliah yang diajar, atau kelas
paralel yang diajarkan.

Gambar 16.

Tampilan data kegiatan mengajar dosen pada setiap semester, mata
kuliah yang diajar, dan realisasinya jumlah pertemuan.

Untuk mengubahnya, kita klik dua kali (double click) pada record yang akan
diperbaiki dan layar akan menampilkan template data kegiatan dosen seperti yang
terlihat pada Gambar 17.

Gambar 17. Tampilan data transaksi dosen yang akan diedit.
Selanjutnya, perbaiki data yang keliru sesuai dengan fakta yang benar dan tekan
‘Simpan Perubahan. Atau, bilamana record tersebut dianggap tidak pernah ada, maka
records tersebut perlu dihapus dengan menekan tombol ‘Hapus’.
G. MENGERJAKAN LAPORAN SEMESTER
Untuk menyusun laporan EPSBED (misalnya, semester gasal tahun 2009-2010 atau
disingkat 20091), semester pelaporan harus disetel pada 20091. Begitu pula, bila ingin melaporan semester lalu yang belum dilaporkan; misalnya, semester genap tahun
2007-2008, maka semester harus disetel 20072.
Hal lain yang perlu diperhatiakn adalah bahwa entriasi data perguruan tinggi, khususnya kode perguruan tinggi harus dimasukkan dengan benar. Hal ini disebabkan
karena kode PT tersebut akan digunakan pada setiap record yang ditambahkan pada
file yang digunakan oleh program aplikasi EPSBED versi 1.0 ini.
Data EPSBED yang dilaporkan pada setiap semester meliputi 3 (tiga) unsur yaitu, (1)
program studi, (2) mahasiswa, dan (3) dosen. Rincian data untuk ketiga unsur tersebut adalah yang berikut:
1. Program studi:
Data tentang identitas program studi tidak bisa diubah dan perubahannya dilakukan melalui laman http://www.evaluasi.dikti.go.id. Dalam laporan EPSBED setiap
semester data program studi difungsikan sebagai master yang menjadi pangkalan
bagi pelaporan data lainnya; yang meliputi:
1.1.
1.2.
1.3.

Fasilitas yang diakses
Kurikulum
Kapasitas mahasiswa baru

2. Mahasiswa:
Data mahasiswa menampilkan seluruh identitas mahasiswa yang tercatat
1.1.
1.2.
1.3.

Transaksi (beban kuliah) semester
Nilai mata kuliah
Status kemahasiswaan

3. Dosen:
1.1.
1.2.
1.3.

Transaksi (kegiatan mengajar) semester
Status keaktifan
Daftar publikasi ilmiah yang dihasilkan

Mengerjakan laporan EPSBED dapat dilakukan melalui dua cara; yaitu, (i) menggunakan fasilitas penjelajahan, dan (ii) menggunakan menu pull down ‘Data EPSBED’
(Namun, pada program aplikasi EPSBED versi 1.0, fasilitas ini masih belum berjalan).
Prinsip kerja membuat laporan EPSBED pada setiap semester adalah menambah data
pada 9 (sembilan) unsur di atas. Oleh karena itu, untuk mengerjakan laporan EPSBED
melalui sistem penjelajahan ini secara teknis pekerjaannya sama dengan menjelajahi
data laporan dan menambahkan data baru melalui fasilitas ‘Data Baru’ pada setiap
halaman yang dibuka.
Prosedur dan ketentuan utamanya adalah yang berikut:
(1) Untuk membuat laporan EPSBED semester gasal tahun 2009-2010, semesternya
agar disetel 20091 setiap kali membuka program. Kelupaan menyetel pada
20091, laporan secara default akan dicatat sebagai laporan 20092.
(2) Klik tombol ‘Data Baru’ pada setiap tampilan interaktif yang dibuka, dan isikan
setiap kolom dengan data yang benar. Jangan ada isian yang kosong, dan bila
semuanya terisi tekan tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan, dan tekan tombol ‘Tutup’ untuk keluar.
(3) Untuk efisiensi kerja, siapkan daftar daftar dosen atau mahasiswa yang akan ditransaksikan pada semester pelaporan. Data dosen dilengkapi dengan NIDN masing-masing dan data mahasiswa dilengkapi dengan nomor pokok. NIDN atau nomor pokok difungsikan sebagai kata kunci untuk kegiatan telusur.
(4) Agar tidak selalu keluar-masuk program pada layar, kerjakan setiap transaksi
seorang dosen/mahasiswa sampai tuntas, baru pindah mengerjakan transaksi dosen/mahasiswa berikutnya.
(5) Isikan setiap kolom dengan data/informasi yang rasional; misalnya, data dosen
yang berstatus ‘Almarhum’ atau ‘Studi lanjut’, tidak harus mempunyai kegiatan
mengajar mata kuliah tertentu. Sebaliknya, bila dosen dinyatakan ‘Aktif mengajar’ harus mempunyai sekurang-kurangnya satu mata kuliah yang diajarkan. Begitu pula, untuk data mahasiswa yang juga dituntut rasionalitas status kemahasiswaannya.
(6) Verifikasi data untuk memeriksa konsistensi isian data belum ditempel di perangkat aplikasi EPSBED versi 1.0. Untuk itu, data laporan EPSBED 20091 akan diverifikasi oleh Tim EPSBED Kopertis Wilayah I-XII (bagi PTS) dan Tim Epbed DIKTI
(bagi PTN) melalui fasilitas laman.
(7) Bila data pelaporan EPSBED yang dikerjakan oleh setiap perguruan tinggi masih
memerlukan perbaikan data karena ditemukan adanya ketidak-konsistenan data,
maka informasi pemberitahuannya akan disampaikan melalui laman.

H. MENYIAPKAN LAPORAN DAN MENGIRIM LAPORAN
Menyiapkan laporan EPSBED pada setiap semester pelaporan, kita hanya mengerjakannya dengan mengklik tombol ekpor, yang telah difasilitasi oleh program. Tekan
File|Ekspor Pelaporan EPSBED dan secara interalktif akan muncul isian nama file yang
dikehendaki, seperti yang terlihat pada Gambar 18.

Gambar 18. Tampilan interaktif untuk pemberian
nama file yang akan disimpan.

Berikan nama semester pelaporan; misalnya, 20091, 20092, 20071, atau semester
lainnya sesuai dengan semester yang akan dilaporkan. Program aplikasi ini akan menyimpannya dalam file yang dizipped dengan nama ‘Kode PT-semester yang dilpaorkan’. Misalnya, Universitas Andalas yang melaporkan kegiatan semster 20091, oleh
program ini file yang disimpan diberi nama ‘001006-20091.zip’
Bila file tersebut dibuka (unzipped), maka akan terlihat 9 file *.csv dari data pelaporan EPSBED yang telah kita susun, seperti yang terlihat Gambar 19.

Gambar 19. Tampilan data pelaporan EPSBED yang dikompres dalam file *.zip
Langkah selanjutnya adalah mengunggah file yang disimpan tersebut ke laman sesuai
dengan prosedur pelaporan yang telah ditentukan. Laporan EPSBED selesai!
I. PENAMBAHAN TAMPILAN UNTUK ADMINISTRASI INTERNAL
Program aplikasi EPSBED ini bisa digunakan untuk pengarsipan data untuk kepentingan perguruan tinggi atau program studi, khususnya bila belum mempunyai sistem
administrasi sendiri. Data program studi, mahasiswa, dan dosen dapat disimpan, dilihat, dan diproduksikan/dicetak setiap saat.
Fasilitas tambahan yang dapat digunakan oleh setiap perguruan tinggi/program studi
adalah kelemngkapan identitas mahasiswa yang dapat ditambah dengan data alamat
dan foto yang bersangkutan.

Untuk menambahkan data alamat mahasiswa, gunakan fasilitas ‘Telusur’ dan bila ditemukan tekan Alt+A dan akan muncul kolom isian seperti yang terlihat pada Gambar
20 yang berikut.

Gambar 20.

Kolom isian untuk tambahan data mahasiswa yang berisikan alamat informasi kerlulusan yang bersangkutan

Isikan data sesuai dengan yang difasilitasi dalam kolom isian secara lengkap dan telkan tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan data tersebut, dan tekan tombol ‘Tutup’ untuk
keluar.
Kita juga bisa menambahkan foto mahasiswa yang bersangkutan sebagai pelengkap
dati data verbal yang tersimpan. Pada tampilan data identitas mahasiswa tekan Alt+F
dan tampilan layar akan meminta data foto mana yang akan dipasang. Bila sudah file
sudah ditemukan dan kita klik ‘Open’ maka, tampilan pada identitas mahasiswa tersebut sudah diberi foto, seperti yang terlihat pada Gambar 21.
Pemasangan foto mahasiswa seperti yang terlihat di atas tidak pertlu ditekan ‘Simpan’ untuk menyimpannya karena secara otomatis file tersebut telah tersimpan melalui program dan disimpan dalam ditektori tempat kita bekerja dengan nama file sesuai dengan nomor pokok mahasiswa.
Fasilitas penambahan foto ini juga bisa digunakan untuk melengkapi data dosen dengan foto mereka masing-masing. Prosedur dan tata cara penambahannya sama dengan menambahkan foto pada data mahasiswa. Hanya, untuk dosen ini tidakada fasilitas penmbahan data alamat, sebagaimana yang terdapat pada unsur mahasiswa.

Gambar 21.

Data identitas mahasiswa yang telah difasilitasi dengan foto yang bersangkutan.

J. PENUTUP
Panduan kerja yang dituliskan di atas bisa saja tidak sama seratus persen dengan
program aplikasi yang dimiliki oleh setiap operator saat ini. Hal ini disebabkan program aplikasi ini terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan juga
ditingkatkan kenyamanan penggunaannya.
Sehubungan dengan itu, setiap operator EPSBED di PT dianjurkan untuk selalu mengupdate program aplikasi yang dimilikinya. Panduan kerja ini juga akan terus diupodate isinya sesuai dengan perkembangan program aplikasi, khususnya bila ditemukan
perubahan yang sangat besar dan bisa menyesatkan para pengguna.
Di samping itu, mengingat program aplikasi EPSBED ini adalah public domain, maka
setiap orang bisa saja menyusun panduannya sendiri dengan fitur dan isi yang lebih
komplet dan lebih bermakna. Atau, masukan baru yang sangat penting untuk bisa diketahui oleh para pengguna aplikasi ini dapat ditambahkan dalam buku panduan ini.
Program aplikasi versi 1.0 ini dalam waktu dekat akan difasilitasi dengan menu baru;
yaitu, pemeriksaan data (data verification), laporan profil program studi, statistik data dosen dan mahasiswa, dan pilihan cara pemasukan data baru untuk laporan
EPSBED.
Salam Hormat,
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