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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 46 TAHUN 2OT.3

TENTANG

RINCIAN TUGAS BIRO, BAGIAN, DAN SUB-BAGIAN
DI UNIVERSITAS NEGERT MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI M4LANG

: a. bahwa tugas dan fungsi Biro, Bagian, dan Sub-Bagian di
Universitas Negeri Malang telah diatur dalam peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 tahun
2or2 tentang organisasi dan Tata Kerja universitas Negeri
Malang;

b. bahwa tugas dan fungsi Biro, Bagian, dan Sub-Bagian di
Universitas Negeri Malang sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu dijabarkan dalam rincian tugas Biro, Bagian,
dan Sub-Bagian di Universitas Negeri Malang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Rektor
Universitas Negeri Malang tentang Rincian Tugas Biro,
Bagian, dan Sub-Bagian di Universitas Negeri Malang;

: 1,. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok_
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 9041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang_Undang Nomor g
Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun bOOS
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor a3Ol);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor g2);

4' Undang-undang Nomor 12 tahun 2or2 tentang pendidikan
Tinggr (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor lsd, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor IT Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2010 lrfomor 23; Ta.mbahan Lembaran
Negara Nomor S10.S) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OIO tentang
Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun
2oro tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Noinor iiZ; fambahan
Lembaran Negara Nomor SlSZ);

5. Peraturan .....



6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OIO tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2OlO Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor
5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor I21; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

8. Keputusan Presiden Nomor I52|M/2O10 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Masa
Jabatan 2OLO-2OI4;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30
tahun 2OI2 tanggal 7 Mei 2OI2 tentang Organisasi dan
Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Malang (Berita Negara
Nomor 493 Tahun 2Ol2);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71
Tahun 2O1,2 tanggal 12 November 2OI2 tentang Statuta
Universitas Negeri Malang (Berita Negara Nomor 1136
Tahun 2Ol2);

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1

Tahun 201,3 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahuin 2011 tentang Penilaian
Prestasi Keda Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun
2OI3 Nomor 33);

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2Arc tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2013 Nomor
2e6);

Memperhatikan' : Hasil Pertimbangan Rapat Pimpinan universitas Negeri
Malang tanggal 11 Desember 2013

Menetapkan

MEMUTUSI(AN

:PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG RINCIAN TUGAS BIRO, BAGIAN, DAN SUB-
BAGIAN DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal 1

(1) Rincian T\rgas Biro, Bagian, dan sub-Bagian di Universitas Negeri Malang
tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

(2) Rincian T\:gas Biro, Bagian, dan sub-Bagian di universitas Negeri Malang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabarkan lebih lanjut
berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Rincian Tlrgas Biro, Bagian, dan sub-Bagian di Universitas Negeri Malang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I menjadi acuan dan pedoman bagi
Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala sub-Bagian di universitas Negeri
Malang dalam melaksanakan tugas jabatannya.
Rincian Tugas Biro, Bagian, dan sub-Bagian di universitas Negeri Malang
sebagaimana dimaksud dalam Pisal 1 menjadi acuan dan pedoman bagi
Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Sub-Bagian dalam menyusun
uraian kegiatan tugas jabatan pada isian dan capaian sasaran Kerja
Pegawai.

(3) Rincian .....

(1)

(2)



(3) Rincian T\rgas Biro, Bagian, dan sub-Bagian di universitas Negeri Malang
sebagaimana dimaksud pada pasal 1 meijadi acuan dan pedoiran datammenjabarkan tug.as jabatan fungsional umum dan fungsional tert.nt
tenaga kependidikan dalam Biro, Bagian, dan sub-Baglan terkait.-----

Pasal 3

lejak Peraturan ili_!qql*y, xeputusan Rektor universitas Negeri Malang
fop9. 0529 / KEP / Jg6 I HK/ 2aog tentang Rincian T\rgas Biro, bagi*o, J".,
Sub-Bagian di Lingkungan Universitas Negeri uaunfdicabui dari dinyatakan
tidak berlaku.

pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 18 Desember 2013
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

VTry
t FUPARNo
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LAIVIPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 46 TAHUN 2OL3
TANGGAL 18 DESEMBER 2013

1. BIRO

1'1 RINCIAN TUGAS BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN,
PERENCANAAN' INFORMASI, DAN KERJAsAvTa lrernrrl
1. Menyusun program keda BAKPIK
2. Meneraah peraturan perundang-undangan bidang akademik,

kerjasama, perencanaan, dan sistem inf6rmasi, se-rta kemahasiswaan3' Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiata" ;;t;tia".rgadminis trasi akademik, kerj a sama, kemahas[waan, p""."rr""rr".r,
dan sistem informasi

4' Memberikan saran alternatif kepada pimpinan bidang administrasi
akademik, kerjasama, kemaha"i**"".r, p'....r""n"an, dan sisteminformasi

5' Menelaah rencana kebutuhan sarana dan prasarana administrasi
BAKPIK

6. Men5rusun laporan BAKPIK dan Universitas7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas BAKPIK

1.1.1 RINCIAN TUGAS BAGIAN AI{ADEMIK
1' Melaksanakan penyusunan program kerja Bagian Akademik2' Menelaah dan menghimpun peraturan pirunolang-undangan bidangakademik dan men5rusun saran bidang ak.a._if.-3' 

Y:f::apkan bahan penJrusunan peraturan dan ketentuan bidangaKademlk

Mempersiapkan penyerenggaraan wisuda, dies natalis, orasi ilmiah,
upacara pengukuhan guru besar, dan pertemuan ilmiah
Mempersiapkan penJrusunan kalender akademik
Melaksanakan urusan perkuliahan
Melaksanakan urusan tugas belqjar dosen
Melaksanakan urusan ujian dan kelulusan mahasiswa
Melaksanakan urusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Men5rusun statistik mahasiswa
Menyusun rencana kebutuhan sarana pendidikan
Melaksanakan penyimpanan dan pemeiiharaan dokumen dan suratbidang akademik

15. Melak_sanakan penyusunan laporan Bagian Akademik dan laporan
BAKPIK

16. Membantu pimpinan daram menyiapkan bahan dan menlrusun
naskah pedoman pendidikan

17. Melaksanakan administrasi Bagian Akademik
18. Melaksanakan tugas-tugas tairiyant r..""r."p dalam tugas BagianAkademik

1.1.1.1 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN AI{ADEMIK DAN EVALUASI

4. Mengumpulkan, mengolah,
5. Melaksanakan administrasi

baru (maba)
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. Menlrursun rencana dan program kerja
mempersiapkan penyusunan rencana

dan menganalisis data bidang akademik
penerimaan dan pendaftaran mahasiswa

Sub-Bagian dan
program kerja Bagian

2. Menghimpun .....
T



Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta
men)rusun saran pemecahan masalah bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiiwa
Mempersiapkan bahan penJrusunan peraturan dan ketentuan bidang
akademik
Mengumpulkan, mengollh, dan menganalisis data kegiatan pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Mempersiapan bahan penyusunan kalender akademik
Melakukan pemrosesan ijazah dan akta mengajar kelulusan
Melaksanakan urusan penerimaan pendaftaran dan calon mahasiswa
Melakukan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan mahasiswa
Mempersiapkan pelaksanakan perkuliahan dan ujian
Melakukan pemberian layanan transkrip alumni, iranskrip & ijasah
pengganti

1 1. Mengurus administrsi tugas belajar dosen
12. Mempersiapkan bahan penyelenggaraan wisuda, kegiatan seminar,

dan pertemuan ilmiair
13. Melakukan penyusuiran instrument pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat mahasiswa

14. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub-Bagian
15. Melakukan penyusunan laporan Sub-Bagian dan laporan BagLn
16. Melaks"l{"., tugas-tugas lain yang tercakup dalam i.rgu. Sub-Bagian

Akademik dan Evaluasi

L.L.L.2 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN REGISTRASI DAN STATISTIK
Menyusun program kerja Sub-Bagian
Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta
menyusun saran pemecahan masalah bidang registrasi dan statistik3. Mempersiapkan bahan penJrusunan petunjut pelaksanaan registrasi
mahasiswa

4. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data mahasiswa
5. Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan penerimaan dan

registrasi mahasiswa (maba)

2.

3.

4.

5.
6,
7"

B.

9.
10.

1.

2.

6.
7.
B.

9,
10.
11.

t2.
13.

14.
15.
16.
L7,
18.
19.

Melakukan administrasi penerimaan maba
Melakukan administrasi registrasi mahasiswa
Mempersiapkan kartu mahasiswa, kartu rencana studi
dan pemberian nomor induk mahasiswa
Melakukan administrasi alih program

(KRS on line),

Melakukan administrasi cuti kuliah rnahasiswa
Melakukan administrasi pengunduran diri atau pindah mahasiswa
baru dan memproses pindahan mahasiswa dari iuar
Melakukan penJrusunan statistik mahasiswa
Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dan surat
bidang registrasi dan statistik mahasiswa
Melakukan penJrusunan laporan Sub-Bagian
Melakukan penyusunan album maba
Melakukan layanan legalisasi surat keterangan mahasiswa
Melakukan layanan data mahasiswa
Melakukan penyusunan laporan Sub-Bagian
Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas sub-Bagian
Registrasi dan Statistik

1.1.1.3 Rincian,....

2



1.1.1.3 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN SARANA AI(ADEMIK
1. Melakukan penyusunan program kerja Sub-Bagian
2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta

menyusun saran pemecahan masalah bidang sarana akademik
3. Mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan

penggunaan sarana akademik
4. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data sarana pendidikan;

(pengumpulan data penyusunan laporan penggunaan ruang
kuliah/semester, melaksanakan dan mengolah data peserta Tes
Kemampuan Bahasan Inggris Mahasiswa UM / tahun)

5. Melakukan penyusuhan rencana kebutuhan sarana akademik
6. Menyusun instrumen pemantauan penggunaan sarana akademik
7. Memantau, mengevaluasi, menganalisa data dan membuat laporan

penggunaan sarana akademik
8. Mempersiapkan penyusunan pedoman akademik, kurikulum, dan

silabi akademik
9. Mempersiapkan pelaksanaan akreditasi prodi
10. Mempersiapkan pemilihan dosen berprestasi
11. Melakukan layanan sarana akademik
12. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub-Bagian

(melakukan pengelolaan perlengkapan di Sub-Bagian, penataan
arsip di Sub-Bagian)

13. Melakukan penyusunan laporan kegiatan Sub-Bagian
14. Melakukan penyiapan bahan/materi bidang akademik dan pembuatan

sertilikat PKPT bagi mahasiswa UM
15. Melakukan Pemrosesan ajuan borang akreditasi program studi ke

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT), pemrosesan
perpanjangan Ijin Operasional Program Studi, mengupdate
perkembangan akreditasi program studi

16. Melakukan proses Pemilihan Dosen dan Kaprodi Berprestasi pada
tingkat Universitas untuk diajukan pada proses pemilihan tingkat
nasional

17. Melaksanakan pengumpulan data untuk pelaporan Pangkalan Data
Pergurun Tinggi PDPT)

18. Melakukan penyusunan laporan Sub-Bagian
19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Sarana Akademik

L.L.2 RINCIAN TUGAS BAGIAN KEMAHASISWAAN

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Bagian
2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang

kemahasiswaan
3. Mengkoordinasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang

kemahasiswaan
4. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data di

bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan dan

pelayanan kesejahteraan mahasiswa
6. Mempersiapkan pemberian izinf rekomendasi kegiatan mahasiswa
7. Mempersiapkan bahan dan usul pemilihan mahasiswa berprestasi

dan teladan
8. Melaksanakan urusan pembinaan administrasi dan manajemen

kepada kegiatan mahasiswa dan organisasi kemahasi"*""n
(ormawa)

9. Melaksanakan administrasi pemberian beasiswa

10. Melaksanakan .....



10. Melaksanakan pelayanan di bidang minat, bakat, dan penalaran
kemahasiswaan i,

1 1. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan mahasiswa
1 2. Mempersiapkan bahan/fasilitasi j ej aring alumni
13. Mengkoordinasikan penyusunan istrumen pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
14. Melaksanakan penyajian data dan informasi kegiatan mahasiswa

dan bursa kerja
15. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian
16. Melaksanakan penyusunan laporan Bagian
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Bagian

Kemahasiswaan

T.L.2.1 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN MINAT, PENALARAN, INFORMASI
KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI
1. Melakukan penyusunan program kerja sub-Bagian dan program

kerja Bagian
2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta

menJrusun saran pemecahan masalah bidang minat, penalaran, dan
informasi kemahasiswaan

3' Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang
minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan

4. Mempersiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan dan
ketentuan bidang minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan

5. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data
bidang minat, penalaran,dan kemahasiswaan

6. Melakukan penJrusunan rencana kegiatan kemahasiswaan
7. Melakukan pembinaan administrasi dan manajemen terhadap unit

kegiatan mahasiswa dan ormawa bidang minai dan penalaran
8. Mempersiapkan bahan pemberian izinf rekomendasikegiatan minat,

penalaran dan informasi mahasiswa
9. Mempersiapkan bahan usul pemilihan mahasiswa berprestasi dan

program keteladanan yang lain
1 0. Mempersiapkan usulan.mahasiswa untuk mengikuti kegiatan

pelatihan, seminar, dan sejenisnya tingkat wilalah, nasi-onal, dan
internasional

11.

12,

13.
L4.
15.
16.
T7,

Menyusun instrument dan melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan minat dan penalaran mahasiswa
Melakukan penyusunan laporan dan penyajian data dan informasi
kegiatan kemahasiswaan
Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sub-Bagian
Melaksanakan wisuda
Melaksanakan administrasi hubungan alumni
Melakukan penyusunan laporan sub-eagian dan raporan Bagian
Melaksanakan tugas--tugas lain yang tercalup dalam irrg"" su6-nagian
Minat, Penalaran, Informasi Kemahasiswaan, dan Alumni

L.L.2,2 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN PELAYANAN KESR'AHTERAAN
MAHASISWA
1. Melakukan penJrusunan program kerja Sub-Bagian2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundaig-undangan serta

menJrusun saran pemecahan masalah bidang pelayanan
kesej ahteraan mahasiswa

3. Mempersiapkan'bahan penyusunan rancangan peraturan dan
ketentuan bidang pelayanan kesejahteraan mahasiswa

4. Mengumpulkan .....
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4. Mengumpufkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data
informasi bidang pelayanan kesejahteraan mahasiswa

5. Menlrusun instrument dan melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan mahasiswa6. Melakukan pen]rusunan rencana kebutuhan pelayanan kesejahteraan
mahasiswa dan alumni

7. Melakukan administrasi pemberian beasiswa
8. Melakukan pelayanan kesehatan mahasiswa
9. Melakukan pemberian layanan informasi bursa kerja
10. Melakukan fasilitasi jejaring alumni
11. Melakukan penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan mahasiswa
12. Melakukan pelayanan kesejahteraan mahasiswl '

i3. Melakukan layanan pemberian izinf rekomendasi magang/praktik
Kerja Lapangan (pKL) mahasiswa

14. Melakukan fasilitasi peningkatan keterampilan mahasiswa
15' Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesejahteraan

mahasiswa
16. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub-Bagian
17. Melaksanakan wisuda mahasiswa
18. Melakukan penyusunan laporan Sub-Bagian
19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa

1.1.3 RINCIAN TUGAS BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI
1. Melaksanakan penyusunan program kerja Bagian, program kerja

Biro, dan program kerja universitas
2. Menelaah dan menghimpun peraturan perundang-undangan bidang

akademik dan men5rusun saran pemecahan di bidang perencanaan
dan sistem informasir

3. Mempersiapkan bahan penJrusunan peraturan dan ketentuan bidang
perencanaan dan sistem informasi

4. Melaksanakan analisis terhadap usur rencana, program, kegiatan,
anggaran dan sasaran universitas

5. Melaksanakan penyusunan proyeksi pengembangan, rencana
strategis, dan rencana kinerja universitas

6. Melaksanakan penyusunan rencafl&, program, kegiatan, anggaran,
dan sasaran universitas

7. Melaksanakan pemantauan, analisis, dan
rencana, program, kegiatan, anggaran dan
universitas

8. Melaksanakan penyusunan usul penyesuaian rencana, program,
kegiatan, anggaran, dan sasaran universitas

9. Melaksanakan penyusunan kebijakan pelaksanaan program dan
kegiatan universitas

10. Melaksanakan permintaan data, penyajian data dan informasi
perkembangan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, anggaran,
dan sasaran universitas

11. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan layanan
data, dan informasi

12. Melaksanakan pemantauan perkembangan dan pemuthakiran data
dan informasi

13. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja universitas
14. Melaksanakan penyimpanan, perneliharaan, dan penelaahan

dokumen, pedoman dan peraturan perundang-undangan bidang
perencanaan dan sistem informasi

15" Melaksanakan ....
5
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15. Melaksanakan penyusunan raporan Bagian, laporan Biro, danlaporan universitas
16. Melaksanakan- tugas-tugas rain yang tercakup dalam tugas Bagian

Perencanaan dan Sistem Informasi

1.1.3.1 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN SISTEM INFORMASI
1. Melakukan penyusunan program kerja sub-Bagian dan program

kerja Bagian
2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang

sistem informasi
3' Melakukan penJrusunan pedoman teknis pengelolaan sistem informasi4. Melakukan pen]rusunan instrument perrgumpulan dan pengolahan

data o- '

Melakukan pengumpulan data akademik, mq.hasiswa, penelitian,
pengabdian kepada rnasyarakat, kerjasama, dosen dan tenaga
kependidikan, dan data lainnya di lingkungan universitas
Melakukan pengolahan dan analisis aata a-i lingkungan universitas
Melakukan penyajian data dan informasi tingkaf uniiersitas (catalog,
direktori, prospectus, brosur, dan lain-lain)
Melakukan pengembangan sistem informasi
Melakukan pemantauan dan pemutakhiran data dan informasi
Melakukan pengelolaan jaringan sistem informasi di ringkungan
universitas

1 1. Melakukan penyimpanan, .pemeliharaan, dan penelaahan dokumen
bidang sistem informasi

12. Melakukan penyusunan raporan sub-Bagian dan mempersiapkan
Laporan Bagian, Biro dan universitas

i3' Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja universitas
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Sistem Informasi

L.L.3,2 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN PERENCANAAN

1' Melakukan penJrusunan program kerja Sub-Bagian dan program
kerja Bagian

2. Menghimpun dan mengkaji peraturan pemndang-undangan bidang
perencanaan organisasi

3. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data di lingkungan
universitas

4. Melakukan penJrusunan pfoyeksi pengembangan, rencana strategis,
dan rencana kinerja universitas

5. Melakukan penelaahan usul rencana
dan anggaran unit kerja

progr?ffi, kegiatan, sasaran,

6. Melakukan penrusunan rencana program, kegiatan, sasaran, dan
anggaran universitas

7. Melakukan usul penyesuaian rencana program, kegiatan, sasaran,
dan anggaran universitas

8. Melakukan penyajian data perkembangan pelaksanaan program dan
kegiatan

9. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sub-Bagian
10. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana program, kegia6n,

dan anggran unit kerja

5.

6.
7,

B.
9,
10.

1 1. Melakukan penelaahan laporan pelaksanaan rencana
kegiatan dan anggaran unit kerja

12. Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan
kegiatan

13. Melakukan....,
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L.L.4

1. L .4.L

13. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan
kegiatan Universitas

14. Melakukan penjrusunan rekomendasi usul penyesuaian program dan
kegiatan

15. Melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja universiths
16. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub-Bagian
17. Melakukan penyusunan laporan Sub-Bagian
18. Melakukan pemantauan tawaran hibah Ditjen Dikti
19. Melakukan pemrosesan usulan pembukaan prodi baru
20. Melakukan penyusunan dokumen-dokumen-perencanaan
21. Meiaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas sub-Bagian

Perencanaan

RINCIAN TUGAS BAGIAN KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAI(AT
1. Melaksanakan penyusunan program kerja Bagian
2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang.undangan bidang

kerja sama dan hubungan masyarakat
3. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan kerja

sama yang dilakukan di lingkungan Universitas
4. Melaksanakan penyusunan rencana pengembangan kerja sama.
5. Melaksanakan persiapan penjajagan kerja sama
6. Melaksanakan penyusunan proposal kerja sama di ringkungan

Universitas
7. Melaksanakan penyiapan penyampaian proposal kerja sama di

lingkungan Universitas
8. Melaksanakan penyusunan naskah Memmorandum of

understanding (Mou) kegiatan kerja sama di lingkungan universitas
9. Melaksanakan administrasi kegiatan kerja sama di lingkungan

Universitas
10. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan kerja sama
11. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama
12. Meiaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama
13. Melaksanakan penyimpanan dan pemeriharaan dokumen Bagian
14. Melaksanakan Koordinasi promosi dan pameran di dalam dan di luar

Universitas
15. Melaksanakan koordinasi dengan pengelola media cetak dan

elektronika di luar Universitas
16. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan konferensi pers dan

teleconference
17. Melaksanakan koordinasi penerbitan media informasi yang diterbitkan

Universitas
18. Melaksanakan koordinasi layanan informasi yang diterbitkan

Universitas
19. Melaksanakan penyusunan laporan Bagian
20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Bagian

Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN KERJA SAMA
1. Melakukan pen]rusunan program kerja sub-Bagian dan program

kerja Bagian
2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang

kerja sama
3. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan kerja sama

dalam dan luar negeri

4. Melakukan .....



4. Melakukan penJrusunari rencana pengembangan kerja sama dalam
dan luar negeri

5. Melakukan persiapan penjajagan kerja sama dalam dan luar negeri
6' Melakukan penyusunan proposal kerja sama dalam dan luar negeri
7. Melakukan penyiapa,n penyampaian proposal keda sama dalam dan

luar negeri
B. Melakukan pelaksanaan acara (seremoni) kegiatan kerja sama di

lingkungan Universitas dan di luar Universitas
9. Melakukan pembuatan/pengerjaan naskah MoU/naskah kerja sama

dalam dan luar negeri
10. Melakukan penyusunan laporan kegiatan pada mitra kerja sama

dalam dan luar negeri
11. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam

dan luar negeri
12. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam dan

luar negeri
13. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama dalam dan

luar negeri
14. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub-Bagian
15. Melakukan administrasi Mou, kontrak, monev kegiatan, pelaporan

kegiatan kerjasama secara terpusat
16. Melakukan administrasi kuliah tamu, seminar, workshop, dan lain-

lain di tingkat Universitas
17. Melakukan penyusunan laporan sub-Bagian dan laporan Bagian
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Kerjasama

L.L.4.2 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN HUBUNGAN MASYARAI(AT
1. Melakukan pen1rusunan program kerja Sub-Bagian
2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang

hubungan masyarakat
3. Melakukan pengumpulan dan penyajian informasi dari unit kerja di

lingkungan Universitas
4. Melakukan pemberian layanan informasi di lingkungan Universitas
5' Melakukan pengumpulan dan kliping berita mass media cetak yang

berkaitan dengan Universitas
Melakukan inventarisasi dan pen]rusunan transkrip berita dari mass
media elektronik yang berkaitan dengan lembaga
Melakukan penyusunan bahan tanggapan terhadap berita yang
dimuat mass media ci:tak dan elektronik

8. Melakukan pengumpulan, penelaahan, dan penJrusunan bahan
tanggapan terhadap pengaduan masyarakat dan lembaga masyarakat

9. Melakukan publikasi melalui media cetak (Ieaflet, bulettin, tabloid,
newsletter) dan media elektronik (radio, televisi, web)

10. Melakukan penyusunan bahan pelaksanaan konfrensi pers dan
teleconference

11. Melakukan urusan promosi dan pameran di dalam maupun di luar
Universitas

12. Melakukan evaluasi pelayanan informasi dan hubungan masyarakat
13. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sub-Bagian
14. Melakukan penyusunan laporan Sub-Bagian
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas sub-Bagian

Hubungan Masyarakat

6.

7.



L.2 RINCIAN TUGAS BIRO UMUM DAN KEUANGAN
1. Men5rusunan Konsep Rencana Anggaran Universitas sebagai masukan

atasan
2. Menyusun Rencana Anggaran dan Program Kerja Tahunan Biro

Umum dan Keuangan
3. Melaksanakan pembagian tugas dan pemberian arahan Kepara

Bagian dan Kepala Sub Bagian di Biro Umum dan Keuangan
4. Melaksanakan koordinasi dan seleksi/koreksi pelaksanaan tugas

bagian
5. Melaksanakan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menilai

prestasi kerja Kepala Bagian di Biro Umum dan Keuangan
6. Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan bawahan yang

menj adi tanggungjawabnya
7. Melaksanakan penyusunan Pedoman dan Kebijaksanaan Teknis

pelaksanaan tugas Biro Umum dan Keuangan . _

8. Melaksanakan penelaahan Peraturan Perundang-undangan dibidang
Administrasi Umum dan Keuangan sebagai masukan atasan dan
sebagai dasar pelaksanaan tugas

9. Melaksanakan penyusunan saran dan usulan alternatif untuk
pembinaan dan pengembangan layanan administrasi umum dan
keuangan

10. Melaksanakan konsultasi dengan atasan, pimpinan unit kerja, dan
pimpinan instansi terkait untuk mengupayakan kelancaran
pelaksanaan tugas dan mengatasi permasalahan/hambatan

11. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Biro Umum dan
Keuangan dengan pihak-pihak terkait

12. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas
bagian

13. Melaksanakan pengevaluasian laporan dan pertanggungjawaban dari
hasil kegiatan bagian-bagian, untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan
kepada atasan

1 4. Melaksanakan pengkoodinasian penyelesaian masalah, kritikan,
saran, masukan dari pihak-pihak terkait di Universitas maupun luar
Universitas

15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Biro
Umum dan Keuangan

L.2.L RINCIAN TUGAS BAGIAN UMUM' HUKUM, TATA LAKSANA, DAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN)

1. Melaksanakan penyusunan program kerja bagian dan program kerja
Biro

2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang
organisasi dan BMN

3. Melaksanakan pengolahan dan analisis data di bidang ketatausahaan,
kerumahtanggaan, ketatalaksanaan dan BMN

4. Melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi
kegiatan Universitas

5. Melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan
keindahan di lingkungan Universitas

6. Melaksanakan keprotokolan, penerimaan tamu pimpinan, upacara,
dan rapat dinas di lingkungan Universitas

7 . Melaksanakan administrasi pendayagunaan gedung, rumah jabatan,
asrama mahasiswa, wisma, dan sarana lainnya di lingkungan
Universitas

8. Melaksanakan .....

9



B. Melaksanakan urusan pengaturan penggunaan terepon, ristrik, airconditioner, air, cran gas untuk kanior, i]marr jabatan, dan wisma dilingkungan universitas
9. Melaksanakan pengaturan penggunaan peraratan kantor dan

kendaraan dinas universita; --
10. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas di lingkungan

universitas
11. Melaksanakan nengkajial dT penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan di lingkungan universitas
12. Melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan dan bantuan

hukum di lingkungan universitas :

13. Melaksanakan evaluasi organisasi dan tata laksana
14. Melaksanakan penyusunan usul penyempurnaan organisasi
15. Meraksanakan penyusunan pLogeduiop.r""io"ar stinaa. ipost16. Mempersiapkan kegiatan analisis jabatan di lingkung.r, ,r.ri-u.rsitas
17' Melaksanakan penJrusunan rencana kebutuharf, perietiharaan, danperawatan BMN di lingkungan universitas
18. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan

perawatan barang milik negara di ringkungan universitas
19. Melaksanakan inventarisasi dan ,r"rrlp..rlnapusan BMN di

lingkungan universitas
20. Melaksanakan pengeloraan sistem akuntansi BMN
21. Melaksanakan penyusunan laporan BMN
22. Melaksanakan pemantauT drt evaluasi pelaksanaan ketatausahaan,

peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, dan
BMN

23. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian
24. Melaksanakan penyusunan laporan kerja bagian dan biro
25. Melaksan_akan tugas-tugas lain yang teicaku-p dalam tugas Bagian

Umum, Hukum, Tata Laksana, dan-gI\aN

L.2.L.1 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN TATA USAHA
i ' Melaksanakan penyusunan program kerja sub-Bagian2. Melaksanakan penghimpunan dan pengkaiia., peraturan perundang-

undangan dibidang ketatausahaan dan klarsipan3. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan iencana dan program
kerja bagian

4. Melaksanakan penyelesaian berkas dan pemberkasan administrasi
(penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian) surat/ dokumen/warkat/
wesel pos) keluar universitas

5. Melaksanakan pemberian tlan pencatatan nomor naskah dinas yang
ditandatangani oleh Rektor, wakil Rektor, dan Kepala Biro6. Melaksanakan penataan, pemeliharaan, dan usul'penghapusan arsip
universitas

7. Melaksanakan pemberian layanan peminjaman dan pengembalian
arsip

8. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan di iingkungan universitas9. Melaksanakan penggandaan surat dan/atau aokum& lain dan
pendistribusiannya

10. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub-Bagian
11. Melaksanakan keprotokolan dan penerimaan tamu pimpinan
12. Melaksanakan penyusunan risalah rapat dinas universiias
13. Melaksanakan pensosialisasian peraturan tentang perkembangan

ketatausahaan dan kearsipan

14. Melaksanakan .....
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L.2,L,2

L.2. 1.3

14. Melaksanakan
15. Melaksanakan

pimpinan
16, Melaksanakan
L7. Melaksanakan
18. Melaksanakan
19. Melaksanakan

Tata Usaha

reproduksi dan repografi arsip
layanan persiapan rapat dinas dan layanan tamu

pembinaan,dan pengembangan arsiparis
ketatausahaan pimpinan
penyusunan laporan kerja Sub-tsagian
tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

RINCIAN TUGAS SUB-BAGIAN RUMAH TANGGA

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sub-Bagian
2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang

kerumahtanggaan organisasi
3. Melaksanakan layana4 keamanan, ketertiban, kebersihan, dan

keindahan j
4. Melaksanakan pengelolaan wisma, rumah jabatan, dan lingkungan
5. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas fisik dan sarana lainnya
6. Melaksanakan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan air, gas,

listrik dan sarana komunikasi
7. Melaksanakan pengaturan sarana/prasarana urusan rapat dinas

dan upacara resmi
8. Melaksanakan manajemen fisik dan lahan
9. Melaksanakan pengelolaan urusan penggunaan dan pemeliharaan

kendaraan dinas
10. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat di bidang

kerumahtanggaan
11. Melaksanakan penyusunan laporan kerja Sub-Bagian
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas sub-Bagian

Rumah Tangga

RINCIAN TUGAS SUB-BAGIAN HUKUM DAN TATA LAKSANA

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub-Bagian
2. Melaksanakan pengumpulan, pengkiasifikasian, dan pendokumentasian

peraturan perundan g.undan gan
3. Menghimpun pengkajian dan pen1rusunan rancangan peraturan

perundang-undangan di bidang organisasi
4. Melaksanakan penerbitan Keputusan Rektor dan Peraturan Rektor

tentang ketatalaksanaan
5. Melaksanakan pemverifikasian usulan penerbitan Keputusan dan

Peraturan Rektor
6. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum
7. Melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan
B. Melaksanakan evaluasi organisasi dan tata laksana
9. Melaksanakan penyusunan usul penyempurnaan organisasi
10. Melaksanakan pen)rusunan Prosedur Operasional Baku (POB)
1 1. Menyiapkan bahan kegiatan analisis dan evaluasi jabatan di

lingkungan Universitas
12. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub-Bagian
13. Melaksanakan layanan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat

Negara(LHKPN) t

14. Melaksanakan Pengukuhan Guru Besar
15. Melaksanakan penyelenggaran pelantikan pejabat universitas
16. Melaksanakan penyelenggaraan upacara hari besar nasional di

universitas

17 . Melaksanakan .....
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17. Melaksanakan pembinaan tenaga magang di lingkungan universitas
Negeri Malang

18. Melaksanakan penyusunan laporan kerja Sub-Bagian
19. Melaksanakan tugas-fugas lain yang tercakup dalam tugas sub-Bagian

Hukum dan Tata Laksana

I.2.L.4 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN BARANG MILIK NEGARA
1. Melaksanak.r, p.ny.lsunan program kerja Sub-Bagian BMN2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang

BMN
3. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data BMN
4. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan

perawatan peralatan kantor, peralatan laboratorium, dan barang
persediaan

5. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan, perawatan barang milik
negara dan barang persediaan

6. Melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan BMN
7. Melaksanakan penyelesaian tuntutan ganti rugi
8' Melaksanakan penyiapan bahan usul penetapan status penggunaan

BMN dan pengalihan status goiongan rumah dinas
9. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian penggunaan BMN
10. Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi BMN dan barang

persediaan
11. Melaksanakan penyusunan laporan BMN dan barang persediaan
12. Melaksanakan penyimpanan dan pemeiiharaan dokumen BMN
13. Melaksanakan hibah barang inventaris/BMN dan penyusunan

laporan barang hibah
14. Melaksanakan rekonsilisasi BMN
15. Melaksanakan verifikasi berkas barang pengadaan
16. Melaksanakan identifikasi barang hasil pengadaan
17. Melaksanakan penyusunan laporan kerja Sub-Bagian
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Barang Milik Negara

1.2.1.5 RINCIAN TUGAS SUB-BAGIAN TATA USAHA UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA (ULPBJ)

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub-Bagian
2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang

pengadaan barang dan jasa pemerintah
3. Melaksanakan pendataan rencana umum pengadaan

jasa berdasarkan usulan unit kerja
barang dan

4. Melaksanakan penyajian data dukung kegiatan Layanan pengadaan
Barang dan Jasa (PBJ), Layanan Pengadaan secara Elektronik
(LPSE), dan Tim Teknis

5. Melaksanakan pemprosesan kualifikasi penyedia Barang/Jasa
melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi

6. Melaksanakan pemprosesan pengadaan barang dan jasa secara
langsung

7. Melaksanakan perbantuan Pokja dalam pelaksanaan evaluasi
administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk

8. Melaksanakan pengadministrasian Sub-Bagian
9. Melaksanakan pengarsipan dokumen pemilihan penyedia

Barang/Jasa

10. Melaksanakan ,,,.,
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10. Melaksanakan penyerahan dokumen pemilihan penyedia
Barangf Jasa kepada Pengguna Anggaran (pA)/Kuasa pengguna
Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (ppK)

1 1. Melaksanakan pembuatan laporan hasil Pengadaan barang dan jasa
kepada pimpinan

12. Melaksanakan penginventarisan data dan dokumen Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)

13. Melaksanakan penyusunan penjadwalan tugas Kelompok Kerja
14. Melaksanakan perbantuan administrasi pengadaan Kelompok Keda
15. Melaksanakan rangkaian proses pengadaan khususnya spesifikasi

barang/pekerjaan
16. Melaksanakan perbantuan pengawasan bersama Tim Teknis dan

Konsultan dalam pelaksanaan pekedaan di lapangan
17. Melaksanakan penyediaan dan pengelolaan sistem informasi yang

digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
18. Melaksanakan penyediaan informasi pengadaan barang/jasa kepada

masyarakat
19. Melaksanakan penerimaan dan pengkoordinasian pengaduan dan

sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat
20. Melaksanakan pen5rusunan laporan kerja Sub-Bagian
21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Tata Usaha Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ)

L.2.2 RINCIAN TUGAS BAGIAN KEPEGAWAIAN

1. Menyusun rencana dan program kerja Bagian
2. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan bidang

kepegawaian
3. ivtenyusun rencana formasi dan pengernbangan pegawai
4. Melaksanakan urusan penerimaan, pengumuman,lenyaringan, dan

usul pengangkatan pegawai
Mempersiapkan pengangkatan Calon pegawai Negeri Sipil (CpNS)
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Melaksanakan urusan sumpah dan/janji pNS
Melaksanakan pengurusan Daftar penilaian pelaksanaan pegawai
(DP3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kartu pegawai (Karpeg),
Kartu Induk (Karin), Kar Isteri (Karis)/Kartu suami (Karsu), Asuransi
kesehatan {Askes), Tabungan dan Asuransi pensiun (Taspen), Surat
Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga
(KP4), dan Lembar Pembayaran Pajak penghasilan (Lp2pl
Melaksanakan administrasi mutasi pegawai
Melaksanakan pemberian cuti
Mempersiapkan penyelenggaraan ujian dinas Tingkat II dan
mempersiapkan peserta ujian dinas Tingkat III

11. Mempersiapkan pemberian surat keterangan persetujuan pindah
12. Melaksanakan pemberian ijin mengikuti kegiatan partai pohtit<

(parpol)
13. Mempersiapkan rencana dan program pendidikan dan pelatihan

pegawai serta mempersiapkan pemberian izinbelajar dan tugas
belajar pegawai

14. Melaksanakan penJrusunan usul pengangkatan kembari pegawai
yang telah melaksanakan tugas belajar

15. Melaksanakan layanan penyelesaian kasus kepegawaian
16. Mempersiapkan usul pemberian tanda penghargaan dan

melaksanakan administrasi peningkatan kesejahteraan pegawai

\7 . Melaksanakan .....
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17. Melaksanakan penjrusunan, pengumpulan, pengolahan data dan
statistik pegawai

18. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat di bidang
kepegawaian

19. Menyusun laporan Bagian Kepegawaian
20. Melaksanakan tugas-tugas rain yang tercakup dalam tugas Bagian

Kepegawaian

L.2.2.L RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN TENAGA AI(ADEMIK
i. Menyusun rencana dan program kerja Sub_Bagian dan

mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja Bagian2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perunding-undingarr"liarng
kepegawaian

3. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data mutasi,
pengembangan, dan pemberhentian dosen

4. Mempersiapkan bahan penyusunan peraturan dan ketentuan bidang
kepegawaian

5. Mempersiapan bahan penyusunan rencana formasi dan pengembangan
dosen

6. Mempersiapkan bahan pelaksanaan mutasi dan pengembangan
dosen
Melaksanakan layanan pemberian izin dan usul tunjangan tugas
belajar
Melaksanakan administrasi penerimaan dan pengangkatan dosen
baru

9. Mempersiapkan dan rnengurus usul mutasi, pengangkatan kembali,
dan pemberhentian pegawai

10. Mempersiapkan penerimaan dan pengangkatan dosen
1 1. Mempersiapkan pernberian cuti atau usul cuti di luar

Negara
12. Mempersiapkan pemberian surat keterangan persetujuan pindah
13. Melakukan pencatatan, pengarsipan data muiasi, p.rrg.*f.ngan

dan pemberhentian dosen
14. Mempersiapkan bahan pelaksanaan sumpah/ianji pNS
15. Melaksanakan pengurusan Dp3, DUK, r<a.peg, Karin, Karis/Karsu,

Askes, Taspen, Kp4, dan Lp2p
16. Mempersiapkan bahan peraksanaan latihan prajabatan
17. Melakukan administrasi angka kredit tenagafuirgsional dosen
18. Menghimpun dan mengolah data kehadiran dosen
19. Melakukan penyusunan, pengumpulan, pengorahan dan statistik

tenaga dosen
20' Melakukan pen]rusunan dan penyimpanan arsip individual
21. Mempersiapkan bahan usul pemterian tanda pl"grr".g"u"l

kehormatan
22, Melaksanakan pemberian,i"in mengikuti kegiatan pengurus parpol
23. Menyusun raporan kerja sub-BagiJn dan menpersiapklan laporan

bagian
24' Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Tenaga Akademik.

L.2.2.2 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN TENAGA ADMINISTRASI
1 Menlrusun rencana dan program kerja Sub_Bagian2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perunda"ng-undangan bidang

kepegawaian

3. Mengumpulkan.....
I4

7.

B.

luar biasa
tanggungan



3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data mutasi,
, p-engembangan dan pemberhentian pegawai4. 

Y^"^Tl^"::tl*an 
bahan penyusunan peraturan dan ketentuan bidangKepegawalan

5. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana formasi dan
pengembangan pegawai

B. Mempersiapkan dan mengurus usul mutasi, pengembangan,
_ pengangkatan kembali, dan pemberhentian plgairai9. Mempersiapkan pemberian cuti atau usur cuti?i luar tanggungan

Negara

i!. Mempersiapkan pemberian surat keterangan persetujuan pindah
1 1. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan dz.ta mutasijperrg.*uurgu.,

dan pemberhentian pega*ai

6. Melakukan administrasi penerimaan
7. Mempersiapkan bahan pelaksanaan

pegawai

dan pengangkatan pegawai
mutasi dan pengembangan

anggaran
pengeluaran

Mempersiapkan bahan peraksanaan latihan prajabatan danpengurusan ujian dinas tingkat II dan III
Menghimpun dan mengolah data kehadiran pegawai
Melakukan pen)rusunan, pengumpuran, p.ttloiih"n dan statistik
tenaga pegawai

17. Melakukan penyusunan dan penyimpanan arsip individual
18. Melakukan layanan pemberiin iiin dln tugas ulu.;u. p.g"-"i
19. Mempersiapkan bahan usut pemberian tarida p.";h";;;; pegawai
20. Menyusun laporan Sub_Bagian
21' Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Tenaga Administrasi

L.2.3 RINCIAN TUGAS BAGIAN KEUANGAN
1. Melaksanakan_penyusunan program kerja Bagian2. Menghimpun dan menelaah pe.Ltu.a' plrunalang-undangan bidang

keuangan
3. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan pagu anggaran dilingkungan universitas
4. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran universitas5. Melaksanakan penelitian dan pengujiarilokumen pencairan

anggaran universitas

12. Mempersiapkan bahan pelaksanaan
13. Melaksanakan pengqrusan Karpeg,

surat KP4, LP2P, dan NpWp

sumpalrrljanji PNS
Karis/ Karsu, Askes, Taspen,

14.

15.
16.

6. Melaksanakan pengesahan dokumen pencairan
7. Melaksanakan penerimaan, penyimpan&fl, dan

anggaran
B' Melaksanakan pembukuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran
9. Melaksanakan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja

modal, belanja sosial, dan pembayaian lainnya
10. Melaksanakan verifikasi bukti pengeluar"r, li"r"rrgan universitas
1 1. Melaksanakan urusan t'ntutan perbendah araanlianti rugi
12. Melaksanakan pemantauan dan Lvaluasi pelaksanlan anggaran
13. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi akuntansi ke-u"angan

universitas

L4, Melaksanakan .....
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14. Melaksanakan penyajian data dan pen)rusunan raporan peraksanaan
anggaran Universitas

15. Melaksanakan penyusunan usul pengangkatan dan pemberhentian
pejabat perbendaharaan

16. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian
17. Melaksanakan penyusunan laporan kerja bagian
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang teicakul dalam tugas Bagian

Keuangan

T.2.3.1 RINCIAN TUGAS SUB-BAGIAN NON.PENERIMAAN NEGARA BUI(AN
PAJAK (PNBPI

1. Melaksanakan penyusunan program kerja sub-Bagian2. Melaksanakan penghimpunan, penyimpanan dan f,enelaahanperaturan perundang-undangan bidang anggaran Rupiah Murni (RM)3. Melaksanakan pemrosesan Aplikasi roiecali-ing satkir (AFS),
Pelap.ran, Laporan pertanggung-jawaban (LpJlke Kantor eeiayanan
Perbendaharaan Negara (KppN)

4. Melaksanakan pembahasan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)5. Melaksanakan penyusunan usul revisi anggaran dana-dM6. Melaksanakan penyusunan konsep alokasi-anggaran unit Kerja di
lingkungan UM

7. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kebenaran setiap
pengajuan uang Muka Kerja (uMK) dan pertanggungjawabannya

8. Melaksanakan pencatatan penerimaan, pembukuur-d".,
pertanggungjawaban dana masuk di rekening Bendahara
Pengeluaran

9. Melaksanakan pencatatan penerimaan, pembayaran, pembukuan
dan pertanggungjawaban atas pembayaian: ca.ji, uani Makan,
T\rnjangan profesi, T\rnjangan Kehormatan, uang DukL, belanja
sehari-hari perkantoran, belanja operasional lain-nya, belanja jlsa,
belanja perjalanan, belanja pemeliharaan belanju non operisional
lainnya, belanja modal

10. Melaksanakan pengentrian (pemasukan), pemverifikasian dan
pemvalidasian data Gaji, uang Makan, lunjangan profesi, T\rnjangan
Kehormatan profesor, Uang Duka

1 1. Melaksanakan entri, verifikasi, dan'validasi data belanja sehari-hari
perkantoran-, belanja operasional lainnya, belanja jasa, belanja
perj'aianan, belanja pemeliharaan belanja non opeiasional lainnya,
belanja modal, pemungutan dan penyetoran pajak

12. Melaksanakan pelaporan pajak pada setiap bulrannya
13. Melaksanakan pelayanan belanja gaji dan kegiatan RM
14. Melaksanakan pemprosesan perminlaan cek dari Bendahara

Pengeluaran_pembantu (Bpp) Kegiatan RM; Bpp Belanja Gaji, Bpp
Kegiatan pNBp dan pemegang uang Muka Kerja (puMk) Keiasama

15' Melaksanakan pengajdan usul pengangkatan pejabat perbendaharaan
16. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembargm IT bidang keuangan
17. Melaksanakan perekapan serapandan pengawasan anggaran dana' rupiah murni dan belanja pegawai
18. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen/bukti

pengeluaran dan surat-surat
19. Melaksanakan penyusunap laporan kerja Sub_Bagian
20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam hrgas Sub-Bagian

Non-PNBP
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L.2.3.2

L.2.3.3

RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub-Bagian
2. Melaksanakan penghimpunan, pemenelaahan peraturan perundang-

undangan bidang keuangan terkait dengan pNBp
3. Melaksanakan pengentrian dan pengeditan data penerimaan biaya

pendidikan dari mahasiswa
4. Melaksanakan perekapan pendapatan operasional pendidikan dan

operasional lainnya dari unit/lembaga lewat bank mitra kerja
5. Melaksanakan penyusunan perkiraan pendapatan dana beidasarkan

jumlah mahasiswa aktif yang membayar biaya pendidikan dan dana
kerjasama

6. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana dalam
Buku Kas Umum PNBP

7. Melaksanakan pemonitoran pembayaran biaya pendidikan clari
mahasiswa lewat host to hosf (H2H)

B. Melaksanakan pemverifikasian dan pemvalidasian biaya pendidikan
mahasiswa

9. Melaksanakan pemverifikasian Surat perintah Membayar (spM) dan
Surat Pertanggung-jawaban (SPJ)

10. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak
11. Melaksanakan pelayanan kepada mahasiswa untuk penjejakan

kelulusan, pendaftaran semester pendek, penarikan biaya
pendidikan, dan lain-lain

12. Melakanakan penyiapan (penyajian) data dukung pen)rusunan
Rencana Kerj a Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAK/ L)

13. Melaksanakan pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan
aplikasi keuangan

14. Melaksanakan pelayanan permintaan dan pembayaran dana pNBp
pada unit keda

15. Melaksanakan pemrosesan surat referensi Bank mitra kerja untuk
kerjasama

16. Melaksanakan penyusunan draf usulan alokasi dan revisi anggaran
terpadu universitas

17. Melaksanakan penjrusunan draft usulan tarif honorarium dan biaya
lainnya

18. Melaksanakan pembuatan laporan dana pNBp BLU uM secara
periodik (bulanan, triwulanan, dan tahunan)

19. Melaksanakan perekapan serapan anggaran unit kerja
20. Melaksanakan penyusunan pengumuman biaya pendidikan.
21. Melaksanakan penyusunan laporan kerja Sub-Bagian
22. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas sub-Bagian

Penerimaan Negara Bukan pajak

RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub-Bagian
2. Melaksanakan pengumpulan dokumen transaksi keuangan dari

setiap unit kerja pengguna anggaran yang berasal dari dlna pNBp
dan Non-PNBP

3. Melaksanakan pemeriksaan dokumen transaksi keuangan unit kerja
pengguna anggaran yang berasal dari dana pNBp dan Non-pNBp
universitas

4. Melaksanakan pencatatan transaksi keuangan sesuai dengan
dokumen bukti pelaksanaan anggaran dari unit kerja pengguna
anggaran dalam'program aplikasi keuangan yang disediakan oleh
universitas Negeri Malang, Kementerian Keuangin, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dan instansi lain yang terkait
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5. Melaksanakan penlrusun laporan keuangan universitas (unauditedl
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar
Akuntasi Keuangan (SAK): Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan
Aktivitas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Realisasi
Anggaran dan Laporan Kinerja Keuangan

6. Melaksanakan penyusunan analisis laporan keuangan
7. Melaksanakan penyelenggaraan general audit keuangan universitas

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
8. Malaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan

program universitas dikirim Kemdikbud dan Kemenkeu
9. Malaksanakan penyusunan laporan realisasi belanja dan program

universitas dikirim Kemdikbud dan Kemenkeu
10. Malaksanakan penyusunan laporan realisasi penggunaan anggaran

fakultas/lembaga/unit kerja UM
11. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub-Bagian
12. Melaksanakan penyusunan laporan kerja Sub-Bagian dan Bagian
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Akuntansi dan Pelaporan

2. FAKULTAS ILMU PENDIDII(AN, FAKULTAS SASTRA, FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, FAKULTAS TEKNIK,
DAN FAKULTAS EKONOMI

2.L RINCIAN TUGAS BAGIAN TATA USAHA

1. Merumuskan rencana dan program kerja Bagran dan mempersiapkan
penyusunan rencana dan program kerja Fakultas

2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang
akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian,
persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, barang milik negara,
kerjasama, dan sistern informasi

3. Mengembangkan data akademik, kemahasiswaan, perencanaan,
keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan,
barang milik Negara, kedasama, dan sistem informasi

4. Melaksanakan administrasi akademik (pendidikan dan pembelajaran,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)

5. Melaksanakan urusan kemahasiswaan dan hubungan alumni
fakultas

6. Melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan
fakultas

7. Melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan fakultas
8. Melaksanakan layanan ketatausahaan
9. Melaksanakan administrasi kerumahtanggaan fakultas
10. Melaksanakan pengelolaan barang milik negara fakultas
11,. Melaksanakan administrasi kerjasama fakuitas dengan pihak lain
12. Melaksanakan urusan sistem informasi di lingkungan fakultas
13. Merumuskan dan mempersiapkan laporan bagian dan laporan

fakultas
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Bagian

Tata Usaha Fakultas

z.L.I RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN AI(ADEMIK

1. Men5rusun rencana program kerja Sub-Bagian Akademik Fakultas
2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang

akademik, perencanaan, kerjasama, dan sistem informasi
3. Memproses data pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat, kerja sama, sistem informasi, dan perencanaan

4. Memproses ....
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4. Memproses administrasi pendidikan dan pembelajaran
q Memproses administrasi kegiatan iimiah ai hngkungan Fakultas6. Memproses administrasi penelitian yang dilat<saiaat<an oleh mahasiswa

dosen, dan tenaga kependidikan Fakultas
7,

B.
9.
10.
11.
12,
13.

Memproses adminis-trasi pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan oleh dosen, dan tenaga kependidikan Fakultas
Memproses administrasi kerjasama Fakultas
Memproses administrasi sistem informasi akademik Fakultas
Melaksanaakan Administrasi perpustakaan Fakultas
Memproses administrasi perencanaan bidang akademik Fakultas
MenSrusun laporan Sub-Bagian Akademik
Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas sub-Bagian
Akademik Fakultas

Melakukan administrasi persuratan
Melakukan layanan ketatalaksanaan
Memproses pengelolaan arsip
Melakukan layanan kerumahtanggaan (rapat dinas/ pertemuan,
layanan konsumsi, kebersihan, pemeliharaan dan keaianan) Fakultas
Melakukan kegiatan keprotokolan dan penerimaan tamu
Memproses usulan kebutuhan sarana dan prasarana
Memproses pengadaan barang dan jasa
Melakukan pengadministrasian barang inventaris
Melakukan pengadministrasian barang habis pakai/ barang persediaan
Melakukan pemeliharaan BMN
Mengelola Sistem Informasi Fakultas
Memproses administrasi sistem informasi umum dan BMN Fakultas
Menyrrsun laporan Sub-Bagian Umum dan BMN
Melaksanakan tugas--tugas lain yang tercakup dalam tugas sub-Bagian
Umum dan BMN Fakultas

2.I.2 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN UMUM DAN BARANG MILIK NEGARA
1. Men5rusun rencana program kerja sub-Bagian umum dan BMN

Fakultas
2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang

persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan BI\AN3. Memproseg-_data pers.uratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan
Barang Milik Negara (BMN)

4.
5.
6.
7,

B.
9.
10.
11.
12.
13.
14,
15.
t6.
17,

2,T.3 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
1. Menyusun rencana prograln kerja Sub-Bagian Keuangan Kepegawaian

Fakultas
2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang

keuangan, dan kepegawaian
3. Memproses data bidang Keuangan dan Kepegawaian
4. Memproses administrasi usulan anggaran dan revisi anggaran

Fakultas
5. Melaksanakan pembayaran pedalanan dinas dan pembayaran

lainnya di iingkungan Fakultas
6. Melaksanakan pembuatan dokumen pertanggungjawaban (spJ)

keuangan fakultas berupa spM, spp, Rincian Renggunaan bu.rr",
SPTJB, SPTJM, memuat dan mengisi ssp dan Bu[ti pungut pajak

7 - Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekariisme
UP/GU/TU maupun LS

B. Memungut.....
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8. Memungut, membukukan dan menyetorkan pajak-pajak atas tagihan
yang dibayar

9. Melaksanakan pembukuan sesuai dengan peraturan yang berlaku
10. Memverifikasi bukti pengeluaran keuangan Fakultas
11. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran Fakultas
12. Memproses administrasi usulan formasi, pengangkatan, mutasi, dan

promosi pegawai Fakultas
13. Melakukan administrasi penilaian kinerja pegawai, Kp4, DUK,

pemberitahuan pajak pribadi di lingkungan Fakultas
14. Memproses administrasi usulan pembinaan dan pengembangan

pegawai di lingkungan Fakultas
15. Memproses administrasi bahan penilaian angka kredit jabatan

fungsional dosen/ tertentu di lingkungan Faliultas
16. Memproses usulan pemberian cuti pegawai di lingkungan Fakultas
17. Memproses administrasi sistem informasi Keuangan dan

Kepegawaian Fakultas
18. Menyusun laporan Sub-Bagian Keuangan dan Kepegawaian
19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Keuangan dan Kepegawaian Fakultas

2.L.4 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
1. Menyusun rencana program kerja sub-Bagian Kemahasiswaan dan

Alumni Fakultas
2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang

kemahasiswaan, alumni dan sistem informasi
3. Memproses data dan informasi bidang kemahasiswaan dan alumni
4. Memproses administrasi bidang kemahasiswaan (penararan, bakat

dan minat, kesejahteraan, dan organisasi kemahasiswaan)
5. Memproses pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas
6. Memproses pembuatan kontrak kegiatan kemaha3iswaan
7. Merancang kegiatan pelatihan penalaran, bakat dan minat,

kesejahteraan, dan organisasi kemahasiswaan
8. Memproses administrasi alumni (upacara 1n-rdisium,

legalisasi, tracer study, organisasi alumni)
wisuda,

9. Memproses administrasi sistem informasi Kemahasiswaan dan
Alumni Fakultas

10. Menyusun Laporan sub-Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas sub-Bagian

Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN' FAKULTAS ILMU sosIAL,
FAKULTAS PENDIDII{AN PSIKOLOGI

RINCIAN TUGAS BAGIAN TATA USAHA

1. Merumuskan rencana dan program kerja Bagian dan mempersiapkan
pen5rusunan rencana dan program kerja Fakultas

2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang
akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuaigan, kepe gawaian",
persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, barang milik negara,
kerjasama, dan sistem informasi

3. Mengembangkan data akademik, kemahasiswaan, perencanaan,
keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, keiumahtanggaan,
barang milik Negara, kerjasama, dan sistem informasi

4, Melaksanakan ....
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4. Melaksanakan administrasi akademik (pendidikan dan
pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)

5. Melaksanakan urusan kemahasiswaan dan hubungan alumni
fakultas

6. Melaksanakan urusah perencanaan dan keuangan di lingkungan
fakultas

7. Melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan fakultas
B. Melaksanakan layanan ketatausahaan
9. Melaksanakan administrasi kerumahtanggaan fakultas
10. Melaksanakan pengelolaan barang milik negara fakultas
11. Melaksanakan administrasi kerjasama fakultas dengan pihak lain
12. Melaksanakan layanan sistem informasi di lingkungan fakultas
13. Merumuskan dan mempersiapkan laporan bagian dan laporan

fakultas
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Bagian

Tata Usaha Fakultas

3.1.1 RINCIAN TUGAS SUB-BAGIAN AI{ADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

1. MenSrusun rencana program kerja Sub-Bagian Akademik dan
Kemahasiswaan Fakultas

2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang
akademik, perencanaan, kerjasama, dan sistem informasi

3. Memproses data pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat, kerja sama, sistem informasi, dan perencanaan

4. Memproses administrasi pendidikan dan pembelajaran
5. Memproses administrasi kegiatan ilmiah di lingkungan Fakultas
6. Memproses administrasi penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa,

dosen, dan Tenaga Kependidikan Fakultas
7. Memproses administrasi pengabdian kepada masyarakat yang

dilaksanakan oleh dosen, dan Tenaga Kependidikan Fakultas
8. Memproses administrasi kerjasama Fakultas
9, Memproses administrasi sistem informasi akademik Fakultas
10. Melaksanaakan Administrasi Perpustakaan Fakultas
11. Memproses administrasi perencanaan bidang akademik Fakultas
12. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang

kemahasiswaan, alumni dan sistem informasi
13. Memproses data dan informasi bidang kemahasiswaan dan alumni
14. Memproses administrasi bidang kemahasiswaan (penalaran, bakat

dan minat, kesejahter,aan, dan organisasi kemahasiswaan)
15. Memproses pemilihari mahasiswa berprestasi tingkat fakultas
16. Memproses pembuatan kontrak kegiatan kemahasiswaan
17. Merancang kegiatan pelatihan penalaran, bakat dan minat,

kesejahteraan, dan organisasi kemahasiswaan
18. Memproses administrasi alumni (upacara yudisium, wisuda, legalisasi,

tracer study, organisasi alumni)
19. Memproses administrasi sistem informasi Kemahasiswaan dan Alumni

Fakultas
20. Menyusun Laporan Sub-Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas

9.L.2 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN UMUM

1. Menyusun rencana program kerja Sub-Bagian Umum Fakultas
2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang

persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara

3. Memproses.....
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3. Memproses data persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan
Barang Milik Negara (BMN)

4. Melakukan administrasi persuratan
5. Melakukan kayanan ketatalaksanaan
9 Memproses pengeloiaan arsip
7. Melakukan layanan kerumahtanggaan (rapat dinas/pertemuan,

layanan konsumsi, kebersihan, pemeliharaan dan keamanan)
Fakultas

8. Melakukan kegiatan keprotokolan dan penerimaan tamu9. Memproses usulan kebutuhan sarana dan prasaran"
10. Memproses pengadaan barang dan jasa
1 1. Melakukan pengadministrasian barang inventaris
12. Melakukan pengadministrasian barang habis pakai/barang

persediaan
13. Melakukan pemeliharaan barang milik negara
14. Mengelola Sistem Informasi Fakultas
15. Memproses administrasi sistem informasi umum dan BMN Fakultas
20. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di

bidang keuangan, dan kepegawaian
21. Memproses data bidang Keuangan dan Kepegawaian
22. Memproses administrasi usulan anggaran dan revisi anggaran

Fakultas
23. Melaksanakanpembayaran perjalanan dinas dan pembayaran lainnya

di lingkungan Fakultas
24. Melaksanakan pembuatan dokumen surat pertanggung-jawaban

(sPJ) keuangan fakultas berupa spM, Spp, Rincian ne"ggunaan
Dana, SPTJB, SPTJM, memuat dan mengisi ssp dan gukti pungut
Pajak

25. Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme
UP lcu ITU maupun LS

26. Memungut, membukukan dan menyetorkan pajak-pajak atas
tagihan yang dibayar'

27. Melaksanakan pembukuan sesuai dengan peraturan yang berlaku
28. Memverifikasi bukti pengeluaran keuangan Fakultas
29. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran Fakultas
30. Memproses administrasi usulan formasi, pengangkatan, mutasi, dan

promosi pegawai Fakultas
31. Memproses administrasi penilaian kinerja pegawai, Kp4, DUK,

pemberitahuan pajak pribadi di lingkungan Fakultas
32. Memproses administrasi usulan pembinaan dan pengembangan

pegawai di lingkungan Fakultas
33. Memproses administrasi bahan penilaian angka kredit jabatan

fungsional dosen/tertentu di lingkungan Fakultas
34. Memproses usulan pemberian cuti pegawai di lingkungan Fakultas
35. Memproses administrasi sistem informasi Keuangan dan

Kepegawaian Fakultas
36. Menyusun laporan Sub Bagian Umum
37. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas sub-Bagian

Umum Fakultas

PASCASARJANA

RINCIAN TUGAS SUB-BAGIAN TATA USAHA PASCASARJANA

1. Menyusun rencana dan program kerja
mempersiapkan penyusunan Rencana
Pascasarjana

tahunan Sub-Bagian dan
Program Operasional (RPO)

2. Menghimpu.n .....
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2. Menghimpun, mengkaji, dan menyebariuaskan peraturan perundang-
undangan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan dan
perlengkapan, akademik dan kemahasiswaan, keuangan dan
kepegawaian

3' Mengumpulkan, mengolatr dan menganalisis data/informasi yang
berhubungan dengan kegiatan pps

1. Mengonsep data, mengonsep rekomendasi/surat
5. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan

kepegawaian Pascas a4 ana
6. Mengkoordinasi penyelenggaraan pertemuan dinas seperti rapat,

Semlok, Studi banding dan lain-lain
7. Mengkoordinasi pelaksanaan administrasi akademik yang meliputi

pendidikan dan pengajaran, sarana akademik, penelitia'd"., -

pengabdian pada masyarakat
8. Mengkoordinasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan dan hubungan

alumni yang meliputi kegiatan penalaran, minat, dan kesejahteraln
mahasiswa

9. Mengkoordinasi pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi
memelihara kebersihan, keindahan, dan keam"rin irang kantor,
halaman, gedung, fasilitas'umum dan pertamanan

10. Mengkoordinasi pelaksanaan urusan perlengkapan yang meliputi
perencanaan pengadaan, penyimpanan, distribusi, perawatan,
inventarisasi, dan usul penghapusan barang perlengkapan

1 1. Mengkoordinir pelaksanaan urusan perpustlkaan pascasarjana
12. Mengkoordinir pelaksanaan urusan administrasi kerjasam. ar.,

hubungan masyarakat
13. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dalam hal menjaring, merekam,

dan menyebarluaskan data kepada pihak terkait
14. Mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan pekerjaan sub-Bagian

pada akhir tahun
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas sub-Bagian

Tata Usaha Pascasarjana

LEMBAGA

RINCIAN TUGAS BAGIAN TAfA USAHA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT {LP2MI
1. Merumuskan rencana dan program kerja Bagian dan mempersiapkan

penyusunan rencana dan program kerja Lp2M
2. Mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan

bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN), publikasi
ilmiah, pendidikan dan pelatihan

3. Menganalisis data ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat, KKN, publikasi ilmiah,
pendidikan dan pelatihan

4. Melaksanakan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah,. pendidikan dan.
pelatihan

5. Melaksanakan urusan perqerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

6. Melaksanakan urusan keuangan Lp2M
7. Melaksanakan urusan kepegawaian Lp2M
8. Melaksanakan urusan ketatausahaan Lp2M
9. Melaksanakan uri.rsan kerumahtanggaan Lp2M
10. Melaksanakan urusan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lp2M

1 1. Melaksanakan 
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11. Melaksanakan urusan kerjasama Lp2M
12. Melaksanakan urusan teknis administrasi dan akademik

pengembangan jurnal ilmiah universitas
i3. Melaksanakan urusan penerbitan jurnal ilmiah
14. Melaksanakan urusan sistem informasi Lp2M
15. Melaksanakan urusan pengelolaan perpustakaan Lp2M
16. Melaksarrakan urusan administrasi penjaminan mutu Lp2M
17. Menyusun laporan bagian dan mempersiapkan pen5rusunan laporan

tahunan LP2M
18. Melaksanakan tugas-tugad lain yang tercakup dalam tugas Bagian

Tata UsahaLP2M
5.1.1 RINCIAN TUGAS SUB-BAGIAN UMUM LEMBAGA PENELITIAN DAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAI(AT

1. Menyiapkan data persuratan, barang milik negara, kearsipan,
kerumahtanggaan, din kepegawaiariuntuk m"enyusun rencana dan
program kerja tahunan

2. Menyiapkan dan-menelaah peraturan perundang-undangan di bidang
ketatausahaan, kepegawaian, KKN, dan pendidikan dan pelatihan

3. Melaksanakan persuratan, kerumahtanggaan, dan administrasi
kepegawaian
Memproses pengolahan arsip dokumen penelitian dan pengabdian
Memproses pengolahan arsip dokumen HKI
Memproses pengolahan arsip dokumen KKN
Memproses pengolahan arsip dokumen publikasi ilmiah
Memproses pengolahan arsip dokumen pendidikan dan pelatihaan
Mengelola monitoring dan evaluasi internal dan eksternal penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat
Memproses pengadaan barang dan jasa
Mengelola barang milik negara
Memelihara sarana dan prasarana
Men5rusun laporan Sub-Bagian dan mempersiapkan pen5rusunan
laporan Bagian

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian
Umum LP2M

5.1.2 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN PROGRAM LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAI{AT
1. Men5rusun rencana dan program kerja tahunan Sub-Bagian Program

dan mempersiapkan data penyusunan rencana dan program kerja
Bagian

2. Mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan
bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kulian Kerja
Nyata (KKN), publikasi ilmiah, pendidikan dan pelatihan

3. Memproses penyusunan administrasi penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat

4. Memproses penerbitan jurnal ilmiah, publikasi hasil penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat

5. Memproses pengusulan HKI
6. Memproses kegiatan KKN
7. Memproses penerbitafr promosi LP2M
8. Memproses administrasi perpustakaan LP2M
9. Melaksanakan urusan kerjasama LP2M
10. Melaksanakan urusan teknis pengembang jurnal ilmiah universitas
11. Melaksanakan urusan sistem informasi LP2M

12. Melaksanakan ......
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12. Melaksanakan administrasi kegiatan akademik pendidikan dan
pelatihan LP2M

13. Memproses dokumen penjaminan mutu Lp2M
14. Menyusun laporan Sub-Bagian dan mempersiapkan penJrusunan

laporan Bagian
15. Melaksanakan tugas-t1-rgas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Program LP2M

5.1.3 RINCIAN TUGAS SUB-BAGIAN KEUANGAN LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan sub-Bagian dan
mempersiapkan data penyusunan rencana dan program kerja Bagian

2. Mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan
bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, KKN, publikasi ilmiah, pendidikan
dan pelatihan

3. Memproses dokumen rencana anggaran dan belanja
4. Merancang kontrak dan menyusun komponen dana
5. Men5rusun satgas penelitian, pengabdian kepada msyarakat, dan

pendidikan dan pelatihan
6. Mengerjakan dokumen pembayaran penghargaan HKI
7. Memproses surat permintaan pembayaran
8. Merancang pembayaran tunjangan tenaga kependidikan
9. Menlrusun alokasi dana pengadaan barang habis pakai
10. Merancang alokasi dana perbaikan prasarana dan kendaraan
11. Melakukan rencana pembelian Barang Milik Negara (BMN)
12. Memproses kontrak kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

Masyarakat
13. Menyusun anggaran pengadaan perangkat sistem informasi
14. Mengerjakan laporan realisasi penggunaan anggaran
15. Menyusun laporan sub-Bagian dan mempersiapkan penjrusunan

laporan Bagian
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Keuangan LP2M

6.2 RINCIAN TUGAS BAGIAN TATA USAHA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN (LP3I

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data
dan informasi kegiatan LP3

2. Mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan di
bidang pengembangan pendidikan dan pembelajaran

3. Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan
anggaran Bagian dan LP3

4. Melaksanakan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan
pendidikan dan pembelajaran

5. Memberikan layanan data'dan informasi kegiatan LpS
6. Melaksanakan urusan keuangan Lp3
7. Melaksanakan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan,

kerumahtanggaan, dan Barang Milik Negara (BMN) Lp3
8. Melaksanakan layanan administrasi kegiatan rutin, pengembangan

dan kerjasama LP3
9. Melaksanakan administrasi monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran di UM
10. Menyusun Laporan Bagian Tata Usaha Lp3
1 1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Bagian

Tata Usaha LP3
5.2.1 Rincian .....
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5.2.L RINCIAN TUGAS SUB-BAGIAN UMUM LEMBAGA PENGTMBANGAN
PENDIDII(AN DAN PEMBELAJARAN
1. MenSrusun rencana dan program kerja Sub-Bagian Umum
2. Mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan di

bidang pengembangan pendidikan dan pembelajaran
3. Melaksanakan tata persurhtan (surat masuk, surat keluar, dan

ekspedisi)
4. Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen penting secara khusus

(peraturan perundang-undangan, sertifikat BMN, MoU, dan lain-lain)
5. Melaksanakan urusan penerimaan dan layanan tamu LP3
6. Melaksanakan administrasi kegiatan Ketua dan Sekretaris LP3
7. Melaksanakan layanan pemakaian ruang/aula, penyediaan konsumsi

rapat pimpinan dan harian, kelengkapan rapat-rapat/pertemuan Lp3
8. Melaksanakan dan mengatur pemeliharaan, keindahan, kebersihan

dan keamanan ruangan dan lingkungan kantor LP3
9. Melaksanakan layanan perpustakaan LP3
10. Mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data kepegawaian
11. Melaksanakan penyimpanan dokumen kepegawaian LP3
12. Melakukan administrasi penilaian kineda pegawai, KP4, DUK,

pemberitahuan pajak pribadi di lingkungan LP3
13. Melaksanakan administrasi pembinaan dan pengembangan tenaga

kependidikan
14. Memproses usulan cuti dan purna tugas pegawai di lingkungan LP3
15. Menyusun rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dan

barang habis pakai LP3
16. Melaksanakan pengadaan barang habis pakai dan BMN di LP3
17. Melaksanakan inventarisasi BMN
18. Melaksanakan administrasi pemanfaatan BMN dan barang habis

pakai LP3
19. Melaksanakan pengontrolan, pemeliharaan, dan perbaikan BMN LP3
20. Melakukan pelaporan BMN dan bahan habis pakai LP3
21. Melaksanakan penyebarluasan produk LP3
22. Menyusun laporan Sub-Bagian Umum serta mempersiapkan

penyusunan laporan Bagian Umum LP3
23. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Umum LP3

5.2.2 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN PROGRAM LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDII{AN DAN PEMBELAJARAN

1. Memproses penyusunan rencana, program, kegiatan LP3 dan Pusat-
pusat di LP3

2. Mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan
bidang pengembangan pendidikan dan pembelajaran

3. Menyusun rencana dan program kerja Sub-Bagian Program LP3
4. Melaksanakan urusan administrasi pelaksanaan program dan

kegiatan LP3
5. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data

kegiatan dan produk LP3
6, Memberikan layanan informasi LP3
7. Mempersiapkan bahan penerbitan dan pembuatan produk LP3
8. Melaksanakan administrasi penerbitan Jurnal dan Buletin LP3
g. Melaksanakan administrasi monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program LP3 dan Pusat-pusat di LP3
10. Menyusun Laporan Sub-Bagian
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalatn tugas Sub-Bagian

Program LP3 
5.2.3. Rincian .....
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5.2.3 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN KEUANGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDII(AN DAN PEMBELAJARAN
1. Membuat rencana anggaran Lp3
2. Mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan

bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengembangan
pendidikan dan pembelajaran

3. Menyusun rencana dan,program kerja sub-Bagian Keuangan4. Memproses usulan pembiayaan, penerimaan, penyrmpanan dan
pembayaran

5. Melaksanakan pembukuan dan pengelolaan adrninistrasi keuangan
lembaga

6. Menyiapkan dan memve;ifikasi bukti pengeluaran keuangan Lp37. Melakukan penghitungan, pemungutan; d"n penyetoran f,ajak8. Menyusun pertanggungjawaban dan laporan anggaran Lpg-9. Melakukan persiapan dan pelaksanaan layanan monitoring dan
audit

10. Men5rusun Laporan Sub-Bagian Lp3
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Keuangan LP3

6. UNrT PELAKSANA TEKNTS (UPT)

6.L RINCIAN TUGAS SUB-BAGIAN TATA USAHA UFT PERPUSTAI(AAN
1. Men5rusun rencana dan program kerja Sub-Bagran dan mempersiapkan

penyusunan rencana dan program kerja upr perpustakaan
2. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan bidang

perpustakaan
3. Melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan,

pengolahan, dan pemberian layanan perpustakaan
4. MenJrusun kegiatan rencana dan anggaran tahunan UPT Perpustakaan
5. Melakukan urusan pengelolaan keuangan upr perpustakaan
6. Melakukan urusan kepegawaian dengan menghimpun data untuk

pelaksanaan pembinaan dan usaha pengembangan sumber daya
manusia

7. Melakukan urusan kepegawaian dengan menerima, memverilikasi
dan melaporkan berkas Pengusulan DUPAK Kepustakawanan pada
Tim Penilai

8. Melakukan urusan persuratan dan kearsipan
9. Melakukan penyimpanan dokumen dan berkas administrasi yang

berhubungan dengan kegiatan UpT perpustakaan
10. Melakukan urllsan kebersihan, keindahan dan keamanan di

lingkungan UPT Perpustakaan
11. Melakukan penyelenggaraan pertemuan, rapat dinas, semlok, dan

tamu
12. Melakukan urusan pengelolaan barang perlengkapan
13. Menyusun laporan akhir pelaksanaan tugas Subag Tata Usaha UPT

Perpustakaan
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Tata Usaha UPT Perpustakaan

6.2 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN TATA USAHA UPT PUSAT TEKNOLOGI
TNFORMAST DAN KOMUNTKAST (PTrKl

1. Men5rusun program kerja tahunan dan Sub-Bagian UpT PTIK
2. Mengonsep data, surat, dan rekomendasi bagi pimpinan UPT pTIK

3. Menghimpun .....
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3. Menghimpun dan menyebarkan peraturan dan perundang-undangan
yang terkait dengan tupoksi UpT PTIK

4. Mengkoordinasi penyelengaraan pertemLran,
sejenisnya

rapat, lokakarya, dan

5. Mengkoordinasi pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan,
dan kebersihan

6 Menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran7. Mengkoordinasi urusan dalam menjaring, merekam, dan --
menyebarluaskan data yang terkait Sub-Bagian

8. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan administraSi baik ke dalam
maupu.n ke luar

9. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan perawatan dan
jaringan infrastruktur dan internet

10. Mengkoordinasi penyelenggaran urusan perawatan dan

pengembangan

pengembangan

6.3

6.4

perangkat lunak (softut are)
1 1. Melaksanakan tugas lain selain tugas

sesuai perintah atasan
pokok dan penunjang lainnya

12. Menyusun laporan pelaksanaan kerja Sub-Bagian
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas sub-Bagian

Tata Usaha UPT PTIK
RINCIAN TUGAS SUB-BAGIAIiI TATA USATIA I'PT PUSAT PENGEMBANGAN
LABORATORTUM PENDTDTT{AN {P2tP)
1. MenSrusun rencana dan program kerja sub-Bagian dan mempersiapkan

penyusunan rencana dan program kerja UpT p2l,p
2. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan bidang

pendidikan
3. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data ketatausahaan
4. Melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan UpT p2lp
5. Melaksanakan layanan informasi kegiatan UpT p2Lp
6. Melaksanakan urusan kebersihan, keindahan dan keamanan

lingkungan UPT P2LP
7. Melaksanakan penyelenggaraan pertemuan, rapat dinas, semlok,

layanan tamu, dan lain-lain
B. Melaksanakan urusan pengelolaan barang perlengkapan upr p2l,p
9. Melaksanakan urusan kepegawaian UpT p2Lp
10. Melaksanakan pen]rusunan data akademik, umum, keuangan, sarana

dan prasarana, kepegawaian, kesiswaan dan kehumasan upr p2Lp
11. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat upr p2l,p
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan upr p2l.p
13. Menyusun laporan akhir pelaksahaan tugas sub-Bagian upr p2Lp
14. Mempersiapkan laporan kegiatan UpT p2lp
15. Melaksanakan_tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas sub-Bagian

Tata Usaha UPT P2LP

RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN TATA USAHA UPT PUSAT PENGI(AJIAN
PANCASTLA (P3l

1. Men5rusun rencana keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan,
dan kerumahtanggaan UPT P3

2. Melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan UpT p3
3. Melaksanakan urusan kebersihan, keindahan, dan keamanan

lingkungan UPT P3
4. Melaksanakan penyelenggaraan pertemuan, rapat dinas, semlok,

kunjungan tamuUPT P3
5. Melaksanakan penyelenggaraan pengkajian rutin dan insidental upr

P3

6, Melaksanakan ,....
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6. Melaksanakan urusan pengelolaan Barang Milik Negara upr pg
7. Melaksanakan urusan kepegawaian UPT P3
8. Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan UpT p3
9. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat UpT pg
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UpT pB
11. Menyusun laporan akhir pelaksanaan tugas Sub-Bagian TU UPT P3
12. Mempersiapkan laporan kegiatan UPT p3
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

TU UPI P3

6.5 RINCIAN TUGAS SUB.BAGIAN TATA USAI{A UPT SATUAN PENJAMINAN
MUTU (SPMI

1. Men5rusun rencana dan program kerja Sub-Bagian, mempersiapkan,
dan men5rusun program kerja tahunan: RPO, RpA dan LAKIp

2. Menghimpun, menelaah, dan menyebarluaskan peraturan perundang-
undangan bidang penjaminan mutu lembaga

3. Melaksanakan urusan administrasi, hubungan masyarakat, dan
kerjasama sPM dengan unit kerja di lingkungan uM, maupun di luar
UM

4. Mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi, audit, dan tugas-
tugas lain yang dibutuhkan di SPM

5. Menyiapkan bahan rencana penyusunan pengembangan kelembagaan
dan laporan penjaminan mutu

6. Menyusun rencana kebutuhan anggaran kegiatan SpM
7. Mempersiapkan surat-surat penugasan, mengurus perjalanan dinas

pimpinan dan staf SPM
8. Mempersiapkan agenda rapat pimpinan dan staf SpM
9. Memproses presensi pegawai dan menyiapkan proses DP3 PNS serta

arsip kepegawaian
10. Memproses pembuatan Surat Keputusan (SK), surat-surat penugasan

dan kerja sama
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tercakup dalam tugas Sub-Bagian

Tata Usaha UPT SPM

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Desember 2OLg

REKTOR,

Vlffw
{. SUPARNO
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