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KATA PENGANTAR 
 

Menggerakan fungsi lembaga agar efisien dan efektif maka kejelasan uraian tugas 
dalam struktur organisasi dan tata kerja tata pamong fakultas menjadi sangat penting; Hal ini 
mendorong tercapainya tujuan fakultas yang tertuang dalam visi untuk menjadi fakultas 
bermartabat dan terkemuka di Asia Tenggara tahun 2024 dibidang sosial, budaya dan politik 
serta mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, 
penelitian dan pengabdian; Dengan misi Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan 
efektif secara berkelanjutan yang mampu menghasilkan sarjana ilmu sosial dan ilmu politik 
yang memiliki kompetensi di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi 
Negara, Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi baik secara kognitif, afektif dan 
psikomotorik; Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif di bidang 
Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Hubungan Internasional 
dan Ilmu Komunikasi;  Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 
penerapan kompetensi di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Publik, 
Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi; Mengembangkan organisasi dalam 
meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good faculty governance), sehingga mampu 
mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis; 

Dokumen formal yang mengatur tentang legalitas dari fungsi setiap organ di Universitas 
Andalas terdapat dalam dokumen yang mengatur tentang fungsi dari setiap jabatan dalam 
struktur organisasi tetapi belum membuat uraian tugas yang dilakukan setiap jabatan yang 
dirujuk untuk menjalankan tugas dalam organisasi. Oleh karena itu, perlu dokumen yang 
mengatur uraian tugas yang mengacu kepada : 
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan 

Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; 
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 176/PMK;05/2017 tentang Pedoman Remunerasi 

Badan Layanan Umum; 
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 49 Tahun 2015 

tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi; 
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta 

Universitas Andalas; 
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas; 
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi 

Pendidik untuk Dosen; 
8. Permenristekdikti Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tukin Pegawai 

di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ; 
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2018 Tentang Nama Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi; 

Komitmen dan konsistensi setiap organ menjalankan fungsinya termasuk melakukan 
sinkronisasi dan koordinasi tugas; Disamping itu, juga mampu mendorong terwujudnya 
lembaga fakultas “GOOD FACULTY GOVERNANCE” ini, termanifestasi dalam lima pilar yaitu 
kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil; Oleh karena itu, dalam 
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mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sebuah dokumen formal berupa surat keputusan yang 
berisikan tentang uraian tugas sebagai panduan eksistensi dan ko-eksistensi antar organ  
dalam struktur tata kerj Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas untuk 
mewujudkan lembaga yang “good governance” diperlukan dokumen formal berupa surat 
keputusan dekan yang mengatur uraian tugas dari jabatan dalam struktur organisasi kerja. 
Dokumen formal yang disusun ini menjelaskan setiap jabatan mulai dari tingkat fakultas 
sampai tingkat jurusan tentang tugas pokok, wewenang, tanggungjawab dan uraian tugas. 

Demikianlah uraian tugas ini dibuat, agar bisa menjadi bagian integral dalam 
menjalankan fungsi tata kelola yang efisien dan efektif sehingga mampu mewujudkan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang “good governance”. 

 
     Padang, 29 Desember 2020 
     Dekan  
 
 
     Dr. Azwar, M.Si 
     NIP. 196712261993031001   
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  DOK.J.001 

JABATAN : DEKAN 

TUPOKSI : 1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam 
satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni dan/atau olahraga di tingkat Fakultas. 

2. Melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi di fakultas. 
3. Melaksanaka Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
4. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika di lingkungan 

Fakultas 
5. Pelaksanaan urusan tata usah di lingkungan Faskultas 

WEWENANG : 1. Meminta petunjuk pimpinan (Dekan, Wakil Dekan dan 
Ketua Jurusan/Ketua Program Studi); 

2. Menegur pimpinan unit yang lalai melaksanakan tugas; 
3. Menentukan prioritas pekerjaan; 
4. Menentukan capaian kinerja; 
5. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja 

yang relevan; 
6. Menolak hasil kerja pimpinan unit yang tidak relevan; 
7. Memberi nilai dan menyetujui Satuan Kinerja Pegawai (SKP) 

pimpinan unit. 

TANGGUNG JAWAB  1. Kebenaran dan ketepatan rumus kebijaksanaan; 
2. Kebenaran dan ketepatan rumusan sasaran; 
3. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja; 
4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja; 
5. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja; 
6. Kerahasiaan surat, dokumen data dan informasi. 
7. Kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan tugas; 

URAIAN TUGAS  1. Memimpin pelaksanaan dan pengembangan Tridharma 
Perguruan Tingggi di lingkungan Fakultas. 

2. Memimpin pelaksanaan dan pengembangan Tridharma 
Perguruan Tingggi kepada masyarakat di lingkungan 
Fakultas. 

3. Memimpin pembinaan unit dan kemahasiswaan di 
lingkungan Fakultas. 

4. Memimpin pembinaan tenaga kependidikan di lingkungan 
Fakultas. 

5. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, 
kepegawaian, administrasi umum dan perlengkapan di 
Fakultas. 

6. Menjalin kerjasama dengan orang tua mahasiswa, alumni, 
dan pemangku kepentingan yang lain. 

PERSYARATAN 
JABATAN 

 LEKTOR KEPALA 
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DOK.J.002 

JABATAN : WAKIL DEKAN 1 

TUPOKSI : 1. Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan 
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan 
kerja sama, sistem informasi, dan perencanaan  
dilingkungan Fakultas.  

WEWENANG : 1. Meminta petunjuk atasan (Dekan); 
2. Menegur tenaga kependidikan yang lalai melaksanakan 

tugas; 
3. Menentukan prioritas pekerjaan; 
4. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja 

yang relevan; 
5. Merekomendasi, memaraf dan menandatangani surat dan 

dokumen dinas sesuai dengan ketentuan; 
6. Menolak hasil kerja pimpinan unit yang tidak relevan. 

TANGGUNG JAWAB  1. Menjalankan Program Kerja Dekan; 
2. Kebenaran dan ketetapan rencana program kerja; 
3. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja; 
4. Kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas; 
5. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja; 
6. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi; 
7. Kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan tugas; 
8. Kedisiplinan pimpinan unit. 

URAIAN TUGAS  1. Melaksanakan kegiatan membantu dekan dalam memimpin 

jurusan tingkat sarjana dan pascasarjana monodisiplin 

dalam pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Mewakili Dekan dalam kegiatan-kegiatan di bidang 
akademik, penelitian, perencanaan, dan kerjasama. 

3. Menyusun rencana, strategi dan program kerja Fakultas 

bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian 

masyarakat dan kerjasama sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 

4. Memberikan tugas kepada pimpinan unit langsung sesuai 

dengan bidangnya. 

5. Mengkoordinasikan pimpinan unit untuk meningkatkan 

kemajuan dan disiplin. 

6. Mengawasi pelaksanaan tugas pimpinan unit untuk 

mengetahui permasalahan dan penanggulangannya. 

7. Menelaah peraturan perundang-undangan di  bidang 

akademik untuk penjabaran pelaksanaannya. 

8. Menetapkan pedoman atau petunjuk teknis di bidang 
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pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat serta kerjasama. 

9. Melaksanakan pembinaan dosen pada Fakultas melalui 

studi lanjut, seminar, lokarya / Workshop, kursus/latihan 

untuk meningkatkan kemampuan akademiknya. 

10. Memotivasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

11. Berkoordinasi dengan seluruh kegiatan di bidang akademik, 

penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama kepada 

Dekan. 

PERSYARATAN 
JABATAN 

 LEKTOR  
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DOK.J.003 

JABATAN : WAKIL DEKAN II 

TUPOKSI : 1. Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di 

bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, sumber 

daya, dan sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas. 

WEWENANG : 1. Menentukan prioritas pekerjaan; 
2. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja 

yang relevan; 
3. Bersama Wakil Dekan Bidang Akademik menyusun RKA-K/L; 
4. Berkonsultasi dengan Dekan; 
5. Menegur tenaga kependidikan yang lalai melaksanakan 

tugas; 
6. Merekomendasi, memaraf dan menandatangani surat dan 

dokumen dinas sesuai dengan ketentuan. 

TANGGUNG JAWAB  1. Menjalankan Program Kerja Dekan; 
2. Kebenaran dan ketetapan rencana program kerja; 
3. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja; 
4. Kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas; 
5. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja; 
6. Kerahasian surat, dokumen, data dan informasi; 
7. Kedisiplinan pimpinan unit; 
8. Kebenaran dan ketepatan penggunaan uang, sarana dan 

prasarana. 

URAIAN TUGAS  1. Mewakili Dekan dalam kegiatan-kegiatan bidang administrasi 

umum dan rumah tangga. 

2. Merencanakan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan 

anggaran di tingkat Fakultas. 

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bagian keuangan yang 

meliputi petugas bendahara gaji dan pemegang uang muka 

keuangan. 

4. Memimpin tim untuk memeriksa jumlah uang yang tersedia 

di dalam brankas Fakultas secara periodik. 

5. Menjadi Ketua Tim Pembina Aparatur Pemerintah (BINAP) di 

tingkat Fakultas. 

6. Mengkoordinasikan dan meningkatkan kinerja tugas 

administrasi. 

7. Membuat penilaian DP3 (SKP) terhadapKoordinator 

Pelayanan Administrasi dan Wakil Koordinator, serta memiliki 

hak untuk memberi masukan kepada Badan Pertimbangan 

Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Universitas. 
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8. Mengkoordinasikan proses pelayanan kenaikan pangkat 

dosen dan tenaga kependidikan sekaligus sebagai Ketua tim 

PAK di tingkat Fakultas. 

9. Mengkoordinasikan penggunaan, pengadaan, dan perawatan 

sarana dan prasarana di lingkup Fakultas. 

10. Bekerjasama dengan Wakil Dekan I mengkoordinasikan 

pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 

pendidikan. 

11. Menyusun rencana program kerja Fakultas dan 

pengembangan bidang administrasi, keuangan, dan 

kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

12. Melakukan pembinaan pegawai di tingkat 

Fakultas/Pascasarjana untuk meningkatkan produktifitas, 

kompetensi, dan disiplin. 

13. Melakukan penilaian prestasi kerja bawahan langsung 

sebagai bahan pembinaan karir pegawai di lingkup tingkat 

Fakultas. 

14. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang 

administrasi umum dan keuangan untuk penjabaran 

pelaksanaannya. 

15. Mengajukan pencairan uang ke bank sesuai SPM, membayar 

gaji, serdos, remunerasi dan rapel kepada pegawai yang 

berhak dengan meminta tanda bukti/tanda bayar. 

16. Menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang administrasi 

umum dan keuangan di tingkat Fakultas. 

17. Memberikan layanan teknis di bidang administrasi umum dan 

keuangan. 

18. Melaksanakan pembinaan tenaga kependidikan pada fakultas 

melalui lanjutan studi, seminar, 

19.  lokakarya, kursus/latihan untuk meningkatkan kemampuan 

administrasinya. 

20. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang 

administrasi umum dan keuangan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

21. Menyusun laporan di bidangnya sesuai dengan hasil yang 

dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. 

22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

PERSYARATAN 
JABATAN 

 LEKTOR  
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DOK.J.004 

JABATAN : WAKIL DEKAN III 

TUPOKSI : 1. Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan 

di bidang kemahasiswaan di lingkup Fakultas. 

 

WEWENANG : 1. Menentukan prioritas pekerjaan; 
2. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja 

yang relevan; 
3. Berkonsultasi dengan Dekan; 
4. Menegur tenaga kependidikan yang lalai melaksanakan 

tugas; 
5. Merekomendasi, memaraf dan menandatangani surat dan 

dokumen dinas sesuai dengan ketentuan. 

TANGGUNG JAWAB  1. Menjalankan Program Kerja Dekan; 
2. Kebenaran dan ketetapan rencana program kerja; 
3. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja; 
4. Kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas; 
5. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja; 
6. Kerahasian surat, dokumen, data dan informasi; 
7. Kedisiplinan pimpinan unit; 
8. Kebenaran dan ketepatan penggunaan uang, sarana dan 

prasarana. 

URAIAN TUGAS  1.   Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan 

dan pembinaan di bidang organisasi mahasiswa, penalaran 

mahasiswa, pembinaan minat dan bakat mahasiswa, dan 

kesejahteraan mahasiswa serta mengkoordinasikan 

kegiatan ikatan orang tua mahasiswa dan alumni di tingkat 

Fakultas. 

2. Mewakili Dekan dalam kegiatan-kegiatan yang terkait 

bidang pembinaan dan penalaran mahasiswa. 

3. Menyusun rencana dan program kerja Fakultas dalam 

pengembangan dan pembinaan bidang kemahasiswaan. 

4. Menjadi fasilitator mahasiswa pada kegiatan-kegiatan yang 

melibatkan dosen dengan Fakultas dan Universitas 

5. Membina, mengkoordinasi dan, mengawasi seluruh 

organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan Program 

Studi. 

6. Membina, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait 

penalaran mahasiswa. 

7. Membentuk tim pembimbingan mahasiswa yang bertugas 
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membimbing kegiatan mahasiswa di bidang penalaran yaitu 

untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat meraih 

prestasi setinggi-tingginya berbagai ajang kompetisi bidang 

penalaran tingkat nasional dan internasional. 

8. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait 

pengembangan minat dan bakat mahasiswa di lingkup 

Fakultas. 

9. Mengkoordinasi kesejahteraan bagi mahasiswa. 

10. Memberdayakan ikatan orang tua mahasiswa (IOM) dalam 

rangka pembinaan mahasiswa di lingkup Fakultas. 

11. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap 

kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

12. Menjalin kerjasama dengan alumni terkait kegiatan-

kegiatan untuk pengembangan dan pembinaan 

kemahasiswaan. 

13. Bertanggung jawab dalam pembinaan dan kegiatan-

kegiatan proses orientasi mahasiswa baru melalui 

kerjasama dengan Wakil Dekan I. 

14. Bekerjasama dengan Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II 

dalam mengkoordinasikan pengembangan mahasiswa, 

kegiatan mahasiswa baru, dan wisuda. 

15. Menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan 

serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa. 

16. Menelaah peraturan perundang-undangan

bidang kemahasiswaan untuk penjabaran 

pelaksanaannya. 

17. Mengupayakan kesejahteraan mahasiswa di Fakultas untuk 

dapat mendukung kelancaran pendidikannya 

18. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang 

pembinaan serta kesejahteraan mahasiswa sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

19. Menyusun laporan bidang kemahasiswaan sesuai dengan 

hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas. 

20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugas. 

PERSYARATAN 
JABATAN 

 LEKTOR  
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DOK.J.005 

JABATAN : KETUA JURUSAN 

TUPOKSI : 1. melaksanakan pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun 

disiplin ilmu pengetahuan,  serta pengelolaan sumber daya 

pendukung Jurusan. 

WEWENANG : 1. Menentukan prioritas pekerjaan; 
2. Koordinasi dengan pimpinan; 
3. Memaraf dan menandatangani surat-surat dinas sesuai 

ketentuan; 
4. Menolak hasil kerja dosen dan tenaga kependidikan yang 

tidak relevan; 
5. Menyetujui izin akademik kepegawaian. 

TANGGUNG JAWAB  1. Kebenaran dan Ketepatan Rencana program kerja; 
2. Keserasian dan Keterpaduan hubungan kerja; 
3. Kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas; 
4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja; 
5. Kerahasian surat, dokumen, data dan informasi; 
6. Kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan tugas; 
7. Kedisiplinan dosen dan tenaga kependidikan. 

URAIAN TUGAS  1. Menyusun program jangka panjang, rencana kerja, tujuan 

dan target Jurusan serta rencana biaya operasional tahunan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

2. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Jurusan 

sebagai pedoman kerja dengan berkoordinasi dengan Wakil 

Dekan I dan II. 

3. Menyusun rencana biaya kebutuhan Jurusan per tahun 

berdasarkan beban kerja Jurusan dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran kegiatan perkuliahan. 

4. Membuat konsep rencana pengembangan Jurusan sebagai 

bahan masukan bagi Dekan  

5. Membimbing dan menilai kegiatan kemahasiswaan di 

Jurusan untuk bahan pengembangan. 

6. Mengkoordinasikan pembuatan RPS pengajaran yang 

dilakukan oleh dosen dengan Kaprodi di lingkup Jurusan 

7. Menyusun dan mengevaluasi beban tugas mengajar dosen 

setiap semester di lingkup Jurusan. 

8. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan 

untuk meningkatkan mutu Jurusan 

9. Berkoordinasi dengan Wakil Dekan I mengenai pelaksanaan, 

pengawasan ujian, dan pengarsipan soal ujian. 

10. Menyusun rencana kebutuhan dan rekruitmen dosen 
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Jurusan dalam rangka pengembangan staf. 

11. Mengkoordinasi dan memfasilitasi dosen untuk melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan beban tugas dan kompetensi bidang keahliannya. 

12. Melaksanakan aktivitas administrasi akademik di lingkup 

Jurusan. 

13. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di lingkup Jurusan. 

14. Memberikan penilaian terhadap kinerja dosen dalam 

dokumen capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkup 

Jurusan 

15. Melaksanakan pembinaan kepada dosen, tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa di tingkat Jurusan 

16. Merencanakan pengembangan sumberdaya pendukung 

Program Studi. 

17. Menyusun evaluasi diri Jurusan yang mencakup 

pengembangan sumber daya pendukung Program Studi. 

18. Bertanggungjawab dalam penyiapan dan pengusulan serta 

proses akreditasi jurusan serta bekerjasama dengan 

Fakultas. 

19. Mengevaluasi dan merencanakan pengembangan kurikulum 

di lingkup Jurusan bekerjasama dengan Fakultas. 

20. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil 

yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan menyampaikannya kepada Dekan. 

21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugas. 

PERSYARATAN 
JABATAN 

 LEKTOR  
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DOK.J.006 

JABATAN : SEKRETARIS JURUSAN 

TUPOKSI : 1. Membantu ketua jurusan melaksanakan pendidikan 

akademik dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, 

serta pengelolaan sumber daya pendukung di jurusan  

jurusan 

WEWENANG : 1. Menegur dosen dan tenaga kependidikan yang lalai dalam 
melaksanakan tugasnya; 

2. Meminta data dan informasi kepada unit kerja yang terkait; 
3. Mengajukan usul dan saran kepada Ketua Jurusan; 
4. Menandatangani surat dan dokumen dinas atas nama 

Ketua Jurusan; 
5. Memberikan informasi/bahan pertimbangan bagi Ketua 

Jurusan dalam rangka evaluasi kinerja dosen terhadap 
pelaksanaan tugas. 

TANGGUNG JAWAB  1. Menjalankan program ketua jurusan; 
2. Kebenaran dan ketetapan dokumen rencana program kerja 

jurusan; 
3. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat di lingkungan Jurusan; 

4. Kebenaran bahan kerja; 
5. Kebenaran dan ketetapan hasil kerja; 
6. Kebenaran dan ketepatan laporan. 

URAIAN TUGAS  1. Membantu Ketua Jurusan Menyusun program jangka 

panjang, rencana kerja, tujuan dan target Jurusan serta 

rencana biaya operasional tahunan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

2. Membantu Ketua Jurusan Menyusun rencana dan program 

kerja tahunan Jurusan sebagai pedoman kerja dengan 

berkoordinasi dengan Wakil Dekan I dan II. 

3. Membantu Ketua Jurusan Menyusun rencana biaya 

kebutuhan Jurusan per tahun berdasarkan beban kerja 

Jurusan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

kegiatan perkuliahan. 

4. Membantu Ketua Jurusan Membuat konsep rencana 

pengembangan Jurusan sebagai bahan masukan bagi Dekan  

5. Membantu Ketua Jurusan Membimbing dan menilai 

kegiatan kemahasiswaan di Jurusan untuk bahan 

pengembangan. 

6. Membantu Ketua Jurusan Mengkoordinasikan pembuatan 

RPS pengajaran yang dilakukan oleh dosen dengan Kaprodi 
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di lingkup Jurusan 

7. Membantu Ketua Jurusan Menyusun dan mengevaluasi 

beban tugas mengajar dosen setiap semester di lingkup 

Jurusan. 

8. Membantu Ketua Jurusan Memonitor dan mengevaluasi 

pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu Jurusan 

9. Membantu Ketua Jurusan Berkoordinasi dengan Wakil 

Dekan I mengenai pelaksanaan, pengawasan ujian, dan 

pengarsipan soal ujian. 

10. Membantu Ketua Jurusan Menyusun rencana kebutuhan 

dan rekruitmen dosen Jurusan dalam rangka pengembangan 

staf. 

11. Membantu Ketua Jurusan Mengkoordinasi dan memfasilitasi 

dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan beban tugas dan kompetensi 

bidang keahliannya. 

12. Membantu Ketua Jurusan Melaksanakan aktivitas 

administrasi akademik di lingkup Jurusan. 

13. Membantu Ketua Jurusan Mengkoordinasikan kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup 

Jurusan. 

14. Membantu Ketua Jurusan Memberikan penilaian terhadap 

kinerja dosen dalam dokumen capaian Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP) di lingkup Jurusan 

15. Membantu Ketua Jurusan Melaksanakan pembinaan kepada 

dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di tingkat 

Jurusan 

16. Membantu Ketua Jurusan Merencanakan pengembangan 

sumberdaya pendukung Program Studi. 

17. Membantu Ketua Jurusan Menyusun evaluasi diri Jurusan 

yang mencakup pengembangan sumber daya pendukung 

Program Studi. 

18. Membantu Ketua Jurusan Bertanggungjawab dalam 

penyiapan dan pengusulan serta proses akreditasi jurusan 

serta bekerjasama dengan Fakultas. 

19. Membantu Ketua Jurusan Mengevaluasi dan merencanakan 

pengembangan kurikulum di lingkup Jurusan bekerjasama 

dengan Fakultas. 

20. Membantu Ketua Jurusan Menyusun laporan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
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menyampaikannya kepada Dekan. 

21. Membantu Ketua Jurusan Melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. 

PERSYARATAN 
JABATAN 

 LEKTOR  
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DOK.J.007 

JABATAN : KOORDINATOR PROGRAM MAGISTER 

TUPOKSI : 1. Melaksanakan pendidikan program magister untuk bidang 
ilmu monodisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu 
yang diselenggarakan oleh Program Magister. 

WEWENANG : 1. Menentukan prioritas pekerjaan; 
2. Meminta kelengkapan data informasi; 
3. Menentukan capaian kinerja; 
4. Berkonsultasi dengan pimpinan jurusan. 

TANGGUNG JAWAB  1. Kebenaran dan Ketepatan Rencana program kerja; 
2. Keserasian dan Keterpaduan hubungan kerja; 
3. Kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas; 
4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja; 
5. Kerahasian surat, dokumen, data dan informasi; 
6. Kebenaran dan kelengkapan dokumen dan bukti 

pelaksanaan. 

URAIAN TUGAS  1. Program Magister Memimpin dan menyelenggarakan 
kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
masyarakat  

2. Menyusun program kerja program studi tahunan dengan 
bekerjasama dengan Wakil Dekan I dan II. 

3. Membina kemampuan akademik mahasiswa dengan 
menyediakan forum-forum dan kegiatan-kegiatan yang 
diperlukan, seperti: seminar-seminar guest lecture, forum-
forum diskusi ilmiah, workshop dan upaya-upaya kolaborasi 
riset maupun sistem pembelajaran lainnya. 

4. Menjalin kerjasama dengan alumni, pengguna lulusan, dan 
instansi lain dalam rangka memperbesar peluang perbaikan 
kompetensi akademik dan peluang penerimaan kerja 
lulusan. 

5. Menjalin kerjasama dengan berbagai fihak untuk 
memberikan peluang kolaborasi riset baik atas nama dosen 
dalam prodinya maupun mahasiswa dalam rangka 
penyelesaian tugas akhir. 

6. Mengkoordinasikan proses belajar mengajar, penyusunan 
kurikulum, silabus, dan RPS dengan para staf pengajar di 
lingkup program Magister 

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi program studi 
dengan Fakultas. 

8. Melaksanakan penjaminan mutu akademik dengan 
berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bapem Fakultas. 

9. Mempersiapkan segala dokumen dan kelengkapan untuk 
kepentingan akreditasi Program Magister. 

10. Mengembangkan mutu dan metode serta sistem 
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pendidikan dan pengajaran di tingkat Program Magister. 
11. Melakukan upaya-upaya promosi untuk menarik minat 

masyarakat memasuki program Magister.  
12. Melakukan pembinaan dan akselerasi integrasi dan 

orientasi mahasiswa baru ke dalam sistem pendidikan 
program Magister. 

13. Mengkoordinasi staf pengajar di lingkungan Program 
Magister untuk menjamin kelancaran proses belajar 
mengajar, praktikum, dan pembimbingan tugas akhir 
mahasiswa. 

14. Membuat pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan akademik dan kegiatan- kegiatan lain terkait 

aktivitas Program Magister yang dipimpinnya kepada 

Ketua Jurusan. 

15. Melaksanakan peninjauan kurikulum program magister 

mengikuti perkembangan IPTEK, kebutuhan dan 

kebijakan nasional. 

16. Memeriksa konsep beban tugas mengajar dosen di 

program magister setiap semester berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui 

kesesuaiannya. 

17. Mengevaluasi kurikulum berdasarkan hasil monitoring 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan. 

18. Mengevaluasian kemajuan studi mahasiswa. 
19. Menyusun tindak lanjut dari hasil monitoring dan 

evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap semester. 

20. Bertanggungjawab dalam mengisi borang Bersama tim 
dalam rangka kegiatan akreditasi nasional atau 

internasional Program Magister. 
21. Menyusun rencana biaya operasional berdasarkan 

program kerja. 

PERSYARATAN 
JABATAN 

 LEKTOR/ DOKTOR  
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DOK.J.008 

JABATAN : KOORDINATOR PROGRAM DOKTOR 

TUPOKSI : 1. Melaksanakan pendidikan Program Doktor untuk bidang 
ilmu monodisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu 
yang diselenggarakan oleh Program Magister. 

WEWENANG : 1. Menentukan prioritas pekerjaan; 
2. Meminta kelengkapan data informasi; 
3. Menentukan capaian kinerja; 
4. Meminta petunjuk pimpinan (Ketua Jurusan). 

TANGGUNG JAWAB  1. Kebenaran dan Ketepatan Rencana program kerja; 
2. Keserasian dan Keterpaduan hubungan kerja; 
3. Kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas; 
4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja; 
5. Kerahasian surat, dokumen, data dan informasi; 
6. Kebenaran dan kelengkapan dokumen dan bukti 

pelaksanaan. 

URAIAN TUGAS  1. Program Doktor Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat  

2. Menyusun program kerja program Doktor tahunan serta 
bekerjasama dengan Wakil Dekan I dan II. 

3. Membina kemampuan akademik mahasiswa dengan 
menyediakan forum-forum dan kegiatan-kegiatan yang 
diperlukan, seperti: seminar-seminar guest lecture, forum-
forum diskusi ilmiah, workshop dan upaya-upaya kolaborasi 
riset maupun sistem pembelajaran lainnya. 

4. Menjalin kerjasama dengan alumni, pengguna lulusan, dan 
instansi lain dalam rangka memperbesar peluang perbaikan 
kompetensi akademik dan peluang penerimaan kerja 
lulusan. 

5. Menjalin kerjasama dengan berbagai fihak untuk 
memberikan peluang kolaborasi riset baik atas nama dosen 
dalam Program Doktor maupun mahasiswa dalam rangka 
penyelesaian tugas akhir. 

6. Mengkoordinasikan proses belajar mengajar, penyusunan 
kurikulum, silabus, dan RPS dengan para staf pengajar di 
lingkup program Doktor. 

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi program studi 
dengan Fakultas. 

8. Melaksanakan penjaminan mutu akademik dengan 
berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bapem Fakultas. 

9. Mempersiapkan segala dokumen dan kelengkapan untuk 
kepentingan akreditasi Program Doktor. 
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10. Mengembangkan mutu dan metode serta sistem pendidikan 
dan pengajaran di tingkat Program Doktor 

11. Melakukan upaya-upaya promosi untuk menarik minat 
masyarakat memasuki program Doktor.  

12. Melakukan pembinaan dan akselerasi integrasi dan orientasi 
mahasiswa baru ke dalam sistem pendidikan program 
Magister. 

13. Mengkoordinasi staf pengajar di lingkungan Program 
Magister untuk menjamin kelancaran proses belajar 
mengajar, praktikum, dan pembimbingan tugas akhir 
mahasiswa. 

14. Membuat pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan akademik dan kegiatan- kegiatan lain terkait 

aktivitas Program  Doktor yang dipimpinnya kepada Ketua 

Jurusan. 

15. Melaksanakan peninjauan kurikulum program magister 

mengikuti perkembangan IPTEK, kebutuhan dan 

kebijakan nasional. 

16. Memeriksa konsep beban tugas mengajar dosen di 

program Doktor setiap semester berdasarkan ketentuan 

yang berlaku untuk mengetahui kesesuaiannya. 

17. Mengevaluasi kurikulum berdasarkan hasil monitoring 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan. 

18. Mengevaluasian kemajuan studi mahasiswa. 
19. Menyusun tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi 

pembelajaran yang dilakukan setiap semester. 

20. Bertanggungjawab dalam mengisi borang Bersama tim 
dalam rangka kegiatan akreditasi nasional atau 

internasional Program Doktor. 
21. Menyusun rencana biaya operasional berdasarkan 

program kerja. 

PERSYARATAN 
JABATAN 

 DOKTOR DAN GURU BESAR 
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DOK.J.009 

JABATAN : KETUA BADAN PENJAMINAN MUTU (BAPEM) 

TUPOKSI : 1. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan 

mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan 

penjaminan mutu di tingkat Fakultas. 

2. Melaksanakan pengembangan sistem pendidikan di tingkat 

Fakultas. 

3. Melaksanakan peningkatan mutu proses pembelajaran; 

4. Melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu 

pendidikan di tingkat Fakultas. 

5. Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di tingkat 

Fakultas. 

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan dan 

penjaminan mutu pendidikan di tingkat Fakultas. 

WEWENANG : 1. Meminta data dan informasi kepada unit kerja yang terkait 
2. Mengajukan usul dan saran kepada pimpinan fakultas, 

jurusan dan prodi 
3. Menandatangani surat dan dokumen dinas atas nama 

Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) Fakultas; 
4. Memberikan informasi/bahan pertimbangan bagi pimpinan 

dalam rangka evaluasi kinerja dosen dan mahasiswa 
terhadap pelaksanaan tugas. 

TANGGUNG JAWAB  1. Kebenaran dan Ketepatan Rencana dalam pelaksanaan 
program kerja; 

2. Keserasian dan Keterpaduan hubungan kerja; 
3. Kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas; 
4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja; 
5. Kerahasian surat, dokumen, data dan informasi; 
6. Kebenaran dan kelengkapan dokumen dan bukti 

pelaksanaan. 

URAIAN TUGAS  1. Membuat turunan dari Kebijakan Mutu Internal Universitas 

menjadi Kebijakan Mutu Internal Fakultas. 

2. Membuat turunan dari Standar Mutu Internal Universitas 

menjadi Standar Mutu Internal Fakultas. 

3. Membuat turunan dari Peraturan Akademik Universitas 

menjadi Peraturan Akademik Fakultas.  

4. Membuat turunan dari Manual Mutu Universitas menjadi 

Manual Mutu Fakultas yang berlaku untuk semua jenjang 

pendidikan yang dikelola oleh Fakultas. 

5. Membuat Prosedur Mutu yang berlaku di lingkungan 

Fakultas. 

6. Membuat formulir layanan administrasi akademik, dan 
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melatih dan menyelia GKM dan sivitas akademika Fakultas 

tentang  pelaksanaan penjaminan mutu. 

7. Membahas dan menindaklanjuti penelitian tindakan kelas 

(PTK) pada Program Studi dan Fakultas. 

8. Memberikan pendampingan akreditasi Program Studi 

S1/S2/S3 dan bekerjasama dengan tim pendampingan 

akreditasi dari Universitas. 

9. Mengkoordinasikan hasil evaluasi proses pembelajaran 

dengan GKM. 

10. Roadmap BAPEM per periode kepemimpinan. 

11. Keuangan, kemahasiswaan, sarana dan prasarana. 

12. Mensosialisasi sistem penjaminan mutu kepada sivitas 

akademika di lingkungan Fakultas. 

PERSYARATAN 
JABATAN 

 LEKTOR  
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DOK.J.010 

JABATAN : KETUA GUGUS KENDALI MUTU (GKM) 

TUPOKSI : 1. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan 
mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan 
penjaminan mutu di tingkat Jurusan. 

2. Melaksanakan pengembangan sistem pendidikan di tingkat 

Jurusan. 

3. Melaksanakan peningkatan mutu proses pembelajaran 

tingkat Jurusan. 

4. Melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu 

pendidikan di tingkat tingkat Jurusan. 

5. Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di tingkat 

Jurusan. 

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan dan 
penjaminan mutu pendidikan di tingkat tingkat Jurusan. 

WEWENANG : 1. Meminta data dan informasi kepada unit kerja yang terkait; 
2. Mengajukan usul dan saran kepada pimpinan jurusan dan 

prodi; 
3. Memberikan informasi/bahan pertimbangan bagi pimpinan 

dalam rangka evaluasi kinerja dosen dan mahasiswa 
terhadap pelaksanaan tugas. 

TANGGUNG JAWAB  1. Kebenaran dan Ketepatan Rencana dalam pelaksanaan 
program kerja; 

2. Keserasian dan Keterpaduan hubungan kerja; 
3. Kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas; 
4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja; 
5. Kerahasian surat, dokumen, data dan informasi; 
6. Kebenaran dan kelengkapan dokumen dan bukti 

pelaksanaan. 

URAIAN TUGAS  1. Menyusun dokumen spesifikasi program studi dan standar 
prosedur operasional (SOP) aktivitas di lingkup Jurusan dan 
dokumen lain terkait penjaminan mutu. 

2. Melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, dan 
pengevaluasian pelaksanaan tugas akademik yang 
dilaksanakan oleh dosen dalam lingkup Program Studi 
dengan bekerjasama dengan Ketua Program Studi. 

3. Bertanggung jawab dalam kegiatan rutin audit internal 
Jurusan. 

4. Bersama dengan Bapem memberikan pendampingan 
akreditasi Jurusan.  

5. Menyusun standar mutu akademik di tingkat Jurusan 
6. Menyusun SOP setiap kegiatan akademik serta memantau 

pelaksanaannya di tingkat Jurusan. 
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7. Melaksanakan Monitoring proses pembelajaran di tingkat 
Jurusan. 

PERSYARATAN 
JABATAN 

 LEKTOR  
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DOK.J.011 

JABATAN : KOORDINATOR LABOR 

TUPOKSI : Melaksanakan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, di lingkungan Jurusan. 

WEWENANG : 1. Meminta data dan informasi kepada unit kerja yang terkait. 
2. Mengajukan usul dan saran kepada pimpinan jurusan dan 

prodi. 

TANGGUNG JAWAB  1. Kebenaran dan Ketepatan Rencana dalam pelaksanaan 
program kerja; 

2. Keserasian dan Keterpaduan hubungan kerja; 
3. Kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas; 
4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja; 
5. Kerahasian surat, dokumen, data dan informasi; 
6. Kebenaran dan kelengkapan dokumen dan bukti 

pelaksanaan. 

URAIAN TUGAS  1. Melakukan koordinasi pelayanan pembelajaran di 
laboratorium Jurusan 

2. Melakukan penyusunan program kerja laboratorium baik 
untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang dalam 
rangka pengembangan kapasitas dan kemampuan 
laboratorium di Jurusan. 

3. Membuat perencanaan dan mengajukan kebutuhan alat 
dan bahan untuk pratikum untuk menjaga keberlanjutan 
kegiatan dii Jurusan. 

4. Melakukan inventarisasi secara periodik terhadap  peralatan 
dan perlengkapan di laboratorium Jurusan.  

5. Melakukan manajemen aktivitas/kegiatan di laboratorium 
Jurusan. 

6. Melakukan pemonitoran dan pengevalusian kinerja di labor 
Jurusan. 

7. Mengatur dan memfasilitasi permintaan servis/pelayanan 
penggunaan laboratorium Jurusan  

 
PERSYARATAN 
JABATAN 

 LEKTOR  
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DOK.J.012 

JABATAN : KOORDINATOR RUANG BACA 

TUPOKSI : 1. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan 

penyediaan bahan pustaka di Jurusan 

2. Melaksanakan pengolahan bahan pustaka di Jurusan 

3. Melaksanakan pemberian layanan dan pendayagunaan 

bahan pustaka di Jurusan 

4. Melaksanakan pemeliharaan bahan pustaka di Jurusan 

5. Melaksanakan Pengelolaan urusan Perpustakaan di 

Jurusan. 

WEWENANG : 1. Meminta data dan informasi kepada unit kerja yang terkait. 
2. Mengajukan usul dan saran kepada pimpinan jurusan dan 

prodi. 

TANGGUNG JAWAB  1. Kebenaran dan Ketepatan Rencana dalam pelaksanaan 
program kerja. 

2. Keserasian dan Keterpaduan hubungan kerja. 
3. Kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas. 
4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja. 
5. Kerahasian surat, dokumen, data dan informasi. 

URAIAN TUGAS  1. Merencanakan pengadaan buku-buku pustaka/media cetak 
2. Pengurusan pelayanan perpustakaan 

3. Perencanaan pengembangan perpustakaan 

4. Memelihara dan perbaikan buku-buku/bahan 

pustaka/media elektronik 

5. Inventarisasi dan pengadimistrasian buku-buku/bahan 

pustaka/ media elektronika 

6. Melakukan layanan bagi mahasiswa, dosen di lingkup 

Jurusan. 

7. Menyusun tata tertib ruang baca 
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ruang baca 

secara berkala 

9. Membuat katalogisasi perpustakaan. 
10. Melakukan layanan referensi. 

11. Melayani sirkulasi buku perpustakaan. 

12. Melayani peminjaman dan pengembalian buku. 

13. Membuat kartu anggota perpustakaan mahasiswa. 

14. Menginputkan data buku. 

15. Membuat jadwal kegiatan dan melaporkan per triwulan. 

16. Mengimputkan data skripsi, tesis, disertasi dan 

memproses serta mengarsipkan surat masuk dan keluar. 

17. Melayani kliring Mahasiswa. 
18. Menata buku dan skripsi Mahasiswa. 
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19. Melayani bebas pinjam pustaka dan menjaga serta 

mencatat aset inventaris di perpustakaan. 

20. Menata ruang baca. 
21. Membantu mengklasifikasikan buku. 

 

PERSYARATAN 
JABATAN 

 ASISTEN AHLI 
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DOK.J.013 

JABATAN : KOORDINATOR PELAYANAN BIDANG ADMINISTRASI 

TUPOKSI : Melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, 

kepegawaian, dan pendidikan di fakultas 

WEWENANG : 1. Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas; 
2. Menentukan prioritas pekerjaan; 
3. Meminta petunjuk atasan; 
4. Memberi nilai DP3 bawahan; 
5. Memaraf dan menandatangani surat-surat dinas sesuai 

dengan ketentuan; 
6. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan; 
7. Menyetujui atau menangguhkan cuti/izin bawahan. 

TANGGUNG JAWAB  1. Ketepatan kebenaran dan program kerja; 
2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja; 
3. Kebenaran dan ketepatan bahan kerja; 
4. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja; 
5. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas; 
6. Kedisplinan bawahan; 
7. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi; 
8. Ketepatan pendayagunaan ATK dan APK; 
9. Kebenaran dan kelengkapan laporan. 

URAIAN TUGAS  1. Menyusun rencana dan program kerja bagian tata usaha 

fakultas sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya. 

3. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

4. Mengkoordinasikan Kasubbag Pendidikan dan 

Kemahasiswaan, Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian 

dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang 

baik. 

5. Menyelia pelaksanaan tugas masing-masing Kepala Sub 

Bagian fakultas agar hasil yang dicapai sesuai dengan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

6. Menilai prestasi kerja Kepala Sub Bagian sebagai bahan 

pembinaan dan pengembangan karier. 

7. Menelaah Peraturan Perundang-undangan di bidang 

Pendidikan, Kemahasiswaan, Keuangan dan Kepegawaian, 

Umum dan Perlengkapan Fakultas. 

8. Menghimpun, mengolah, dan menganalisis data dan 

informasi yang berhubungan dengan kegiatan fakultas. 

9. Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan 

tugas bidang pendidikan, kemahasiswaan, keuangan dan 
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kepegawaian, umum dan perlengkapan fakultas. 

10. Memberikan layanan teknis administrasi di bagian Tata 

Usaha fakultas. 

11. Menyusun laporan kerja bagian tata usaha fakultas sesuai 

dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

PERSYARATAN 
JABATAN 

 S1 

PEMBINA, IV/a 
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DOK.J.014 

JABATAN : WAKIL KOORDINATOR PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK 
DAN KEMAHASISWAAN 

TUPOKSI : 1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Akademik 
dan Kemahasiswaan fakultas sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan 
bidangnya. 

2. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

3. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan 
dan pengembangan karier. 

WEWENANG : 1. Menegur bawahan langsung yang lalai melalaksanakan 
tugas; 

2. Meminta petunjuk atasan; 
3. Menentukan prioritas perkerjaan; 
4. Memberi nilai SKP bawahan; 
5. Memaraf surat dan dokumen dinas sesuai ketentuan; 
6. Menyetujui/menolak hasil kinerja bawahan yang tidak 

relevan; 
7. Menyetujui/menolak permohonan cuti/izin bawahan. 

TANGGUNG JAWAB  1. Kebenaran dan kelengkapan rencana program kerja; 
2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja; 
3. Kebenaran dan ketelitian bahan kerja; 
4. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja; 
5. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas; 
6. Kedisiplinan bawahan; 
7. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi; 
8. Kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan tugas. 

URAIAN TUGAS  1. Menyiapkan, melaksanakan dan memantau kegiatan 

registrasi, perkuliahan, ujian semester, skripsi, yudisium. 

2. Menyiapkan dan mengirim berkas usulan berbagai macam 

beasiswa, dan mendistribusikan SK mengajar, SK 

Pembimbing Skripsi, SK Pembimbing Akademik dan SK 

Bimbingan Program Pendidikan magister dan doktor, dll. 

Yang berhubungan dengan pendidikan ke universitas untuk 

diterbitkan SK-nya. 

3. Memantau kegiatan kemahasiswaan yang meliputi bidang 

penalaran, bakat dan minat kesejahteraan serta pengabdian 

kepada masyarakat. 

4. Memberi layanan teknis administrasi bidang 

kemahasiswaan secara cepat, tanggap dan ramah. 

5. Mempublikasikan berbagai lomba bagi mahasiswa pada 

tingkat regional dan tingkat nasional. 
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6. Menyusun laporan kerja sesuai dengan hasil yang telah 

dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

PERSYARATAN 
JABATAN 

 S1  
PENATA, III/c 
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DOK.J.015 
JABATAN : WAKIL KOORDINTOR BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 
TUPOKSI : 1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum 

dan Keuangan fakultas sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya. 

3. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

4. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan 

dan pengembangan karier. 

WEWENANG : 1. Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas; 
2. Menentukan prioritas pekerjaan; 
3. Meminta kelengkapan data dan informasi bidang umum 

dan keuangan; 
4. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan; 
5. Merekomendasi, memaraf dokumen lainnya sesuai 

kewenangannya; 
6. Menentukan nilai hasil kerja bawahan. 

TANGGUNG JAWAB  1. Kebenaran dan ketepatan rencana dan program; 
2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja; 
3. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas; 
4. Kebenaran bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

umum dan keuangan; 
5. Kebenaran dan ketepatan data dan informasi bidang umum 

dan keuangan; 
6. Kedisiplinan bawahan; 
7. Ketepatan penyelesaian tugas bagian; 
8. Kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan tugas. 

URAIAN TUGAS  1. Merencanakan, membuat usulan, mengadakan, 

mendistribusikan dan mempertanggungjawabkan 

penggunaan ATK, APK dan kebutuhan rumah tangga sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku . 

2. Menyiapkan usulan mutasi, pembinaan, pengembangan 

karier, atribut dan kesejahteraan pegawai di tingkat fakultas 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

3. Menyusun laporan kerja sesuai dengan hasil yang telah 

dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

4. Menginventarisasikan dan mencatat barang inventaris 

kantor sesuai ketentuan yang berlaku. 

5. Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris kantor dan 
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membuat usulan penghapusan barang inventaris kantor. 

6. Menyelenggarakan tata persuratan di tingkat fakultas untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

7. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan di tingkat fakultas 

untuk kelancaran tugas. 

8. Mengajukan pencairan uang ke bank sesuai SPM. 

9. Menerima uang dari bank dan menghitung uang untuk 

mengetahui kesesuaian jumlahnya. 

10. Membayar gaji, serdos, remunerasi dan rapel kepada 

pegawai yang berhak dengan meminta tanda bukti/tanda 

bayar. 

11. Menerima dan mencatat SK kenaikan gaji berkala untuk 

diproses lebih lanjut 

12. Menerima dan mencatat berkas usulan pemberian 

tunjangan untuk diproses. 

13. Melayani pegawai yang memerlukan daftar rincian gaji. 

14. Menata arsip daftar gaji setiap bulan. 

15. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada dekan/PPK sebagai 

pertanggungjawaban. 

16. Melakukan pembayaran atau uang keluar mendapat 

persetujuan dekan/PPK. 

17. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari 

pelaksanaan Anggaran Belanja Negara 

18. Mengambil uang UP, kekurangan Gaji, Uang Makan, Honor 

dan lembur 

19. Mencatat semua uang masuk dan uang keluar yang telah di 

setujui dekan/PPK. 

20. Mengkoordinir pengeluaran uang honor dan uang 

pengeluaran lainya dan menyimpan arsipnya. 

21. Mengarsipkan berkas-berkas keuangan. 
PERSYARATAN 
JABATAN 

 S1  
PENATA, III/c 
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DOK.J.016 

JABATAN : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) 

TUPOKSI : 1. Mengolah data keuangan Fakultas untuk penyusunan 

rencana kerja sub bagian di Fakultas. 

2. Mengolah data keuangan untuk penyusunan 

RBA/RKAKL/RKAT Fakultas. 

WEWENANG : 1. Mengajukan saran kepada Dekan/PPK; 
2. Meminta kelengkapan data dan informasi anggaran; 
3. Menolak pembayaran uang yang tidak sesuai dengan 

ketentuan; 
4. Bertanggungjawab kepada Dekan/PPK. 

TANGGUNG JAWAB  1. Kebenaran pengeluaran uang; 
2. Keamanan penyimpanan uang; 
3. Kebenaran dan ketetapan pelaksanaan tugas; 
4. Kebenaran dan kelengkapan laporan. 

URAIAN TUGAS  1. Mengetik rekap monitoring target penerimaan dan 

pengeluaran keuangan Fakultas 

2. Menyusun rekap kebutuhan UP/TUP/LS 

3. Mengetik surat permintaan pajak, SPTB, MP, SPP dan 

kuitansi 

4. Mencairkan dana UP/TUP/LS yang sudah ditransfer ke 

rekening Fakultas dan rekening masing-masing yang 

bersangkutan 

5. Menyiapkan kelengkapan dokumen kuitansi 

6. Mengetik SPTB, SPP, MP dan SP2D 

7. Membayar tagihan yang dibayarkan melalui dana UP/TUP 

sedang LS ke rekening penerima 

8. Memonitoring honorarium pengajaran yang terbayarkan 

dan menyampaikan kepada penerima 

9. Membuat laporan serapan per Tri Wulan dan Semester 

10. Menyiapkan data revisi pagu anggaran 

11. Membuat laporan akhir tahun keuangan 

12. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan 

PERSYARATAN 
JABATAN 

 DIPLOMA TIGA DI BIDANG AKUNTANSI/KEUANGAN 
PENGATUR, II/c 
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