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I. TUJUAN 

Prosedur operasional ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai 
pembangunan dan pengembangan website di lingkungan Universitas Raden 
Fatah Palembang. 
 

II. RUANG LINGKUP 
Ruang lingkup dari prosedur operasional ini sebagai pedoman kebijakan dalam 
pembangunan dan pengembangan website di lingkup Universitas Islam Negeri 
Raden Fatah Palembang yang terdiri atas : 
 

III. KUALIFIKASI PELAKSANA 
1. Sarjana Komputer 
2. Menguasai bahasa pemrograman html, css dan framework 
3. Memahami teknik konfigurasi Server 
4. Menguasai pengoperasian internet 

 
IV. DEFENISI 

Prosedur operasional pengembangan website ini merupakan suatu kebijakan 
dalam pembangunan dan pengembangan website di lingkungan Universitas Islam 
Negeri Raden Fatah Palembang agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, 
untuk kepentingan yang utama yaitu menunjang kegiatan administrasi dan belajar 
mengajar. 
 

V. PROSEDUR 
1. Pemohon atau Fakultas, Lembaga/Unit mengajukan permohonan 

pembangunan atau pengembangan website melalui e-office. 
2. Kepala PUSTIPD melakukan rapat koordinasi dengan pemohon web, 

membahas tentang requirements atau kebutuhan dan karakteristik website 
yang di butuhkan 

3. Kepala PUSTIPD memerintahkan divisi developer untuk menyusun 
Requirement Planning bagi web site yang akan dikembangkan 

4. Divisi developer menyusun modul dan halaman halaman yang akan dimuat 
dalam web site 



5. Divisi developer memerintahkan JFT/U (administrator website) untuk 
melakukan proses pembangunan dan pengembangan web site sesuai dengan 
kaidah yang berlaku umum 

6. JFT/U (administrator website) melakukan uji coba web site dan 
mengumpulkan masukan dari pemohon bagi pengembangan web site 

7. JFT/U (administrator website) melaporkan hasil pengembangan website 
kepada Divisi developer 

8. Divisi developer bersama seluruh tim dari PUSTIPD mengadakan kegiatan 
launching web site dan sosialisasi 

9. Divisi developer mengumpulkan semua masukan dari pemohon dan 
memerintahkan JFT/U (administrator website) untuk memfasilitasi semua 
masukan 

10. JFT/U (administrator website) melakukan perbaikan dan pengembangan 
secara iteratif berdasarkan masukan dari pemohon 

11. Proses pengembagan selesai, JFT/U (administrator website) menyusun 
laporan pembuatan dan pengembangan web site disertai dengan manual 
penggunaannya untuk dilaporkan kepada Divisi developer 

12. Divisi developer melaporkan hasil pekerjaan pengembangan aplikasi website 
kepada PUSTIPD 
 


