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1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman teknis bagi mahasiswa, petugas asrama dan
unit kerja terkait, berkaitan dengan proses pengambilan absen mahasiswa pada
saat ibadah
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi pengambilan absensi mahasiswa untuk ibadah mingguan baik
ibadah Vesper (Jumat malam), Sabat (Sabtu pagi), dan PA (Sabat petang) bagi
mahasiswa yang tinggal di asrama di lingkungan Universitas Klabat
3. REFERENSI
1. Standar Mutu
2. Buku Panduan Universitas Klabat

3. DEFINISI


Vesper adalah kegiatan ibadah mingguan rutin yang dilaksanakan setiap hari
Jumat dimulaikan pada pukul 18.45 sampai selesai



Sabat adalah hari beribadah yang jatuh pada hari Sabtu setiap minggu yang rutin
dilaksanakan dann dimulaikan pada pukul 08.45 sampai selesai



PA (Pemuda Advent) adalah ibadah mingguan rutin yang dilaksanakan setiap
hari Sabtu dimulaikan pada pukul 15.45 sampai selesai

4. URAIAN PROSEDUR
No
1.

2.

3.

4.

5.

Uraian

Mahasiswa

Petugas
Absensi

Kepala Asrama /
Fillage

Mahasiswa mengikuti acara ibadah dengan
ketentuan sebagai berikut:
- Datang tepat waktu sesuai dengan
waktu yang sudah ditetapkan
- Menempati tempat duduk yang sudah
diatur
- Menggunakan pakaian sesuai ketentuan
Petugas melakukan pengambilan absensi
acara ibadah
Petugas mengadmistrasikan absensi
mahasiwa dan mempublikasikan
catatannya
Kepala asrama/village dean memeriksa
cacatan absensi mahasiswa
Kepala asrama/village dean memberi
pembinaan kepada mahasiswa dengan
absen melebih ketentuan

5. KRITERIA KEBERHASILAN
Prosedur ini dinyatakan berhasil jika absensi acara ibadah dikelola dengan baik dan
teratur, mahasiswa mengetahui tingkat kehadiran dan mendapat pembinaan dari
kepala asrama/village dean jika melanggar ketentuan absensi ibadah
6. CATATAN MUTU
a.

Catatan Absensi

b.

Kartu Absensi
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