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PENGANTAR 

 

 

 

 

STT-POMOSDA memasuki tahap kedua dalam pertumbuhan kelembagaan, sebagai 

sebuah perguruan tinggi yang baru menyelesaiakan kegiatan tridarma perguruan 

tinggi selama 5 tahun terakhir.   
 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan produktifitas kinerja lembaga, 

diperlukan upaya pengembangan organisasi dan manajemen, optimalisasi peran 

dan fungsi setiap unsur,  serta penguatan satuan-satuan operasional organisasi 

dalam menjalankan layanan berbasis mutu. 
 

Dokumen pedoman organisasi dan Tatakerja STT-POMOSDA adalah merupakan 

panduan pengelolaan organisasi dan manajemen yang dikeluarkan oleh Yayasan, 

yang akan terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan operasi dan 

regulasi penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.  
 

Bagi seluruh unit kerja STT-POMOSDA, diharapkan dapat memahami dan mampu 

menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan 

dalam  Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor 232/Kep/YLM/IX/2006, pada tanggal  

7 September 2006, tentang Organisasi dan Tatakerja Manajemen STT-POMOSDA. 
 

 

 

Nganjuk,  11 September 2006 

Ketua 

 

 

 

 

Muhammad Pudhail 
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SURAT KEPUTUSAN 

KETUA UMUM YAYASAN LIL-MUQORROBIEN  

Nomor : 232/Kep/YLM/IX/2006 

Tentang 

ORGANISASI DAN TATAKERJA MANAJEMEN 

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI POMOSDA 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

KETUA UMUM YAYASAN LIL-MUQORROBIEN 
 

Menimbang  : a. Bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya kordinasi operasi manajemen 

Sekolah Tinggi Teknologi POMOSDA yang lebih efektif, pengembangan 

organisasi dan sistem manajemen harus selalu dilaksanakan untuk 

mencapai hasil yang optimal ; 

b. Bahwa struktur organisasi dan manajemen selama ini kurang sejalan 

dengan tujuan operasi yang efektif dan efisien, sehingga dipandang perlu 

menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan tentang n Organisasi dan 

Tatakerja Manajemen Sekolah Tinggi Teknologi POMOSDA. 
 

Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

b. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

c. SK Dirjen Dikti Nomor : 027/D/O/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan   

Program Studi di Lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi POMOSDA; 

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan; 

e. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi POMOSDA. 
 

Memperhatikan  : Pemantauan dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi  

manajemen STT-POMOSDA selama kurun waktu 2001-2006. 
 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : a. Pedoman Umum Organisasi dan Tatakerja manajemen  STT-POMOSDA 

sebagaimana yang ada pada lampiran Surat Keputusan ini; 

b. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian 

hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  

 

Ditetapkan di  :   Nganjuk 

Pada tanggal  :  7  September  2006 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tembusan disampaikan kepada ; 
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2. Sdr.  Ketua STT-POMOSDA dan seluruh pemangku jabatan  struktural dibawahnya; 

3. Seluruh anggota senat; 

4. Arsip. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan STT POMOSDA, diperlukan 

adanya kesatuan pandangan dalam kegiatan operasional rutin manajemen 

penyelenggaraan pendidikan tinggi.  

Peningkatan mutu pelayanan pendidikan tinggi hanya dapat dicapai dengan  

adanya organisasi yang solid dan didukung oleh sumber daya yang memadai 

sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan. 

Hal yang mendasar adalah terwujudnya integritas antar unit kerja yang dapat 

dilihat dari tertib administrasi dan manajemen operasional penyelenggaraan 

tridarma perguruan tinggi. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan 

suatu kerangka acuan berupa pedoman, sebagai standar organisasi dan tata 

kerja manajemen STT POMOSDA. 

 

1.2. TUJUAN 

Dalam rangka melaksanakan visi, misi dan tujuan pendiriannya, beberapa hal 

pokok yang menjadi tujuan utama dari penyusunan pedoman ini adalah : 

- Mendukung terwujudnya visi dan misi manajemen STT POMOSDA. 

- Mewujudkan aktivitas manajemen yang efisien dan produktif. 

- Mengoptimalkan sumber daya organisasi. 

- Mewujudkan keterbukaan dalam operasional manajemen.  

- Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terkoordinasi 

dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

- Meningkatkan kerja sama yang lebih baik, harmonis, saling melengkapi, 

rasa saling percaya, saling menghormati dan menghargai, dalam rangka 

mewujudkan operasi manajemen yang adil, bersih dan bertanggung jawab.  
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YAYASAN LIL-MUQORROBIEN  
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BAB 2 
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2.2. UNIT KERJA FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL 

Struktur Organisasi merujuk kepada Statuta, disusun berdasarkan hasil rapat 

Senat STT POMOSDA periode 2000-2004 sebagai upaya penjabaran pedoman 

kelembagaan yang ada dalam Statuta, dengan memperhatikan Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.  

Struktur organisasi ini menjadi acuan operasi manajemen dalam menjalankan 

peran dan fungsinya. 

Untuk mewujudkan hal tersebut,  organisasi STT POMOSDA diklasifikasi 

dalam unit-unit kerja fungsional dan struktural  yang terdiri dari : 

- Ketua   

- Perangkat Khusus Ketua 

- Unit Struktural  

- Pembantu Ketua I 

- Pembantu Ketua II 

- Unit Fungsional  

- Satuan Penjaminan Mutu (SPM) 

- Pusat Program Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) 

- Bussiness Incubator 

- Senat  

- Jurusan  

- Program Studi 

- Staf Dosen/Pengajar 

- Laboratorim dan Perpustakaan Jurusan 

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

- Pusat-pusat Penelitian 

- Pusat-pusat Pengabdian Masyarakat 

- Unit Penunjang (UPT). 

- UPT Laboratorium Pusat. 

- UPT Perpustakaan Pusat . 

- UPT Pusat Layanan Sistem Informasi (PLSI) 

-    Unit Pelaksana Administrasi 

- Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan  

-  Sub-Bagian Akademik  

-  Sub-Bagian Kemahasiswaan 

-  Sub-Bagian Administrasi EPSBED 

- Bagian Administrasi Umum dan Keuangan  

-  Sub-Bagian Umum 

-  Sub-Bagian Kepegawaian 

-  Sub-Bagian Keuangan 
 

Perincian tugas pokok dan wewenang dari masing-masing unit kerja tersebut 

di atas akan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya dari pedoman ini. 

Petunjuk yang sifatnya sangat teknis  akan diterbitkan kemudian. 
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Pedoman lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman 

ini yang diterbitkan oleh Badan Hukum Pendidikan (Yayasan),  adalah  : 

- Pedoman Umum Keuangan  

- Pedoman Umum Kepegawaian  

Masing-masing pedoman peraturan tersebut di atas disusun menurut 

hubungan fungsi-fungsi pengelolaan organisasi STT POMOSDA, sehingga 

menyatu dengan seluruh aspek operasional penyelenggaraan pendidikan. 

Sedangkan dokumen pedoman Akademik dan Kemahasiswaan disusun oleh 

manajemen STT POMOSDA, dalam bentuk panduan teknis pelaksanaan 

kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang akademik. 
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BAB  3 

KETUA DAN PERANGKAT KHUSUS 

 

3.1. Ketua 

Ketua adalah penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan Sekolah Tinggi 

Teknologi POMOSDA dan bertanggung jawab langsung kepada Badan  Hukum 

Penyelenggaraan Pendidikan  melalui Ketua Yayasan. 

Tugas Pokok Ketua : 

- Ketua adalah penanggung jawab tertinggi dalam operasional manajemen 

penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

- Memimpin penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, membina tenaga 

pendidik dan kependidikan, tenaga administrasi, mahasiswa, serta 

hubungannya dengan lingkungan sosial. 

- Menyusun dan mensosialisasikan visi dan misi lembaga 

- Menyusun dan mengembangkan kebijakan untuk melaksanakan dan 

mewujudkan visi dan misi lembaga serta rencana strategis. 

- Mengeluarkan peraturan pelaksanaan administrasi dan akademik, dalam 

bentuk Surat Keputusan (SK).  

- Merencanakan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, 

badan swasta, dan masyarakat untuk memecahkan persoalan pendidikan 

sesuai dengan amanat tridarma perguruan tinggi. 

- Menjamin terselenggaranya pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan 

amanat yang tertuang dalam peraturan perundangan yang berlaku. 

 

3.2. Perangkat Khusus  

Perangkat Khusus adalah unsur kelengkapan organ Ketua yang menjalankan 

peran dan fungsi khusus untuk membantu Ketua menjalankan tugas pokoknya. 
 

3.2.1 Unit Struktural : 

o Pembantu Ketua I,  bidang Penjaminan Mutu Akademik. 

Pembantu Ketua I diangkat dan diberhentikan oleh Ketua melalui 

pertimbangan Senat, untuk masa jabatan 4 tahun. 

Tugas Pokok Pembantu Ketua I : 

- Membantu Ketua merencanakan, merumuskan, dan menjalankan 

kebijakan penjaminan mutu akademik, 

- Membantu Ketua menyusun dan merumuskan manual mutu serta 

panduan pencapaian mutu pada seluruh unsur organisasi, 

- Membantu Ketua menyusun pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

rutin pada seluruh unsur organisasi dalam menjalankan penjaminan  

mutu akademik, 
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- Bertanggung jawab mengelola, membina dan  mengembangkan unit 

kerja fungsional SPM dan P3AI, sebagai organ strategis perguruan 

tinggi. 
 

o Pembantu Ketua II,  bidang Kerja sama dan Hubungan Masyarakat.  

Pembantu Ketua II diangkat dan diberhentikan oleh Ketua melalui 

pertimbangan Senat, untuk masa jabatan 4 tahun. 

Tugas Pokok Pembantu Ketua II : 

- Membantu Ketua menyusun dan merencanakan, merumuskan, serta 

menjalankan kebijakan program kerja sama antar lembaga, 

- Membantu Ketua mensosialisasikan kebijakan-kebijakan manajemen 

bagi seluruh sivitas akademik, serta seluruh pemangku kepentingan 

STT POMOSDA 

-  Membantu Ketua dalam menjalin hubungan dengan masyarakat luas, 

- Bertanggung jawab mengelola, membina dan  mengembangkan unit 

kerja fungsional Bussiness Incubator, sebagai salah satu organ strategis 

perguruan tinggi. 

 

3.2.1 Unit Fungsional : 

A. Satuan Penjaminan Mutu. 

Satuan Penjaminan Mutu disingkat dengan SPM, berada di bawah 

tanggung jawab Pembantu Ketua I. 

Fungsi Khusus :  

- Sebagai unit kerja yang menjalankan tugas khusus untuk mengelola 

pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, khususnya bidang 

akademik. 

- Sebagai organizer pelatihan serta pendampingan dalam pelaksanaan 

kegiatan penjaminan  mutu bagi seluruh unsur organisasi yang 

melaksanakan program dan kegiatan tridarma perguruan tinggi. 

- Sebagai pusat pengembangan instrumen dan panduan implementasi 

penjaminan mutu, serta menyusun standar mutu pelaksanaan dan 

sasaran (indikator kinerja) bagi program atau kegiatan Tridarma 

Perguruan Tinggi.  

- Sebagai pusat kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu 

pada seluruh unsur organisasi,  dan hasilnya dapat digunakan oleh 

seluruh unsur manajemen dalam rangka menjamin perbaikan kinerja 

secara berkelanjutan.  

Tugas pokok  SPM  

o Merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengendalikan serta 

mengevaluasi seluruh kegiatan manajemen mutu akademik; 

o Melaksanakan kajian dan menyusun rekomendasi penjaminan mutu 

akademik yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi internal 

STT POMOSDA; 
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o Menyelenggarakan koordinasi kerja dengan unsur organ institusi  

yang relevan untuk terwujudnya keberhasilan penjaminan mutu 

akademik; 

o Melaksanakan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu 

akademik sesuai sasaran pencapaian yang telah ditetapkan; 

o Secara proaktif menjaring dan mempelajari berbagai pandangan sivitas   

akademik STT POMOSDA dan masyarakat luas tentang pelaksanaan 

penjaminan mutu akademik; 

o Mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam 

rangka melaksanakan tugas-tugas pokok di atas. 

 

B. Pusat Program Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) 

Pusat Program Pengembangan Aktivitas Instruksional disingkat P3AI,    

berada di bawah tanggung jawab Pembantu Ketua I. 

Memiliki peran dan fungsi utama untuk mengelola dan mengembangkan 

aktivitas instruksional beserta program pembinaan kegiatan mahasiswa 

dalam rangka mendukung tercapainya sasaran standar mutu proses 

pembelajaran dan pengembangan soft-skills mahasiswa. 

Merencanakan dan mengembangkan matakulah kurikulum institusi, 

yaitu matakuliah institusi yang disediakan untuk seluruh  jurusan yang 

ada di STT POMOSDA, dan terdiri dari : 

o Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)  

o Matakuliah Matematika,  Dasar Sain dan Keteknikan  

Fungsi Khusus  P3AI 

- Menjalankan fungsi konsultasi implementasi pengembangan 

kurikulum,  materi dan proses pembelajaran sebagai manajemen 

layanan akademik kepada seluruh dosen dan mahasiswa, 

- Menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan 

dosen dalam mengembangkan materi dan proses pembelajaran,  

- Mengkaji dan mengembangkan berbagai alternatif model 

pembelajaran yang mampu mendukung peningkatan mutu hasil 

pembelajaran, 

- Menyelenggarakan pelayanan matakuliah kurikulum institusi pada  

berbagai jurusan/program studi, 

- Menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan 

mahasiswa dalam pengembangan minat, bakat dan kemampuan    

dalam berkarya yang kreatif dan inovatif,  

- Melaksanakan koordinasi operasional dengan manajemen Pondok 

Modern Sumber Daya At-Taqwa (POMOSDA) dalam pengelolaan   

program kepondokan, yaitu pembinaan mental dan kepribadian, 

khusus bagi mahasiswa pada tingkat persiapan. 
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Tugas Pokok  P3AI  

o Merencanakan, menyusun dan melaksanakan pengayaan program 

pengembangan aktivitas instruksional yang mampu mendukung 

tercapainya sasaran kompetensi lulusan,     

o Merencanakan, menyusun dan mengembangkan instrumen 

pelaksanaan kurikulum , 

o Merencanakan, menyusun dan mengembangkan berbagai metode 

pembinaan kreativitas mahasiswa dalam proses pembelajaran,  

o Mengatur dan mengkoordinasikan distribusi dosen pengampu 

matakuliah   bersama dengan masing-masing Ketua Jurusan. 

o Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian administrasi 

perkuliahan untuk matakuliah kurikulum institusi dengan bagian 

administrasi akademik.  

C. Bussiness Incubator 

Bussiness Incubator adalah unit kerja yang menjadi pusat pelatihan dan 

pengembangan karir profesional calon lulusan, yang terdapat di dalam 

kampus dan di luar kampus, yaitu pada  lembaga yang menjadi mitra 

kerja sama pelatihan bagi calon lulusan STT POMOSDA. Bussiness 

Incubator berada di bawah tanggung jawab Pembantu Ketua II. 

Fungsi Khusus :  

- Pusat layanan pembekalan pengalaman kerja profesional untuk 

mahasiswa tingkat akhir.  

-  Pusat layanan pelatihan keterampilan teknis spesifik yang mampu 

meningkatkan daya saing lulusan. 

- Pusat program pengembangan jasa layanan bisnis internal dan mitra 

kerja sama antar lembaga. 

Tugas Pokok   

o Merencanakan, menyusun dan mengembangkan berbagai program 

pendidikan dan pelatihan praktek-praktek bisnis modern,  

o Menyediakan dan mendistribusikan tenaga ahli sebagai pendamping  

atau instruktur,  baik di dalam kampus maupun pada mitra kerja 

STT-POMOSDA 

o Merencanakan, menyusun  dan mengembangkan jadwal kegiatan serta  

mengelola distribusi dan penempatan mahasiswa pada berbagai lokasi 

pusat-pusat pelatihan pengembangan karir profesional mitra kerja 

STT-POMOSDA. 
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BAB 4 

SENAT PERGURUAN TINGGI 

 

4.1. Peran dan Fungsi 

Senat merupakan lembaga normatif dan perwakilan tertinggi STT POMOSDA, 

dalam menjaga misi, visi, dan tujuan manajemen penyelenggaraan pendidikan, 

serta etika profesi akademik. 

Anggota senat STT POMOSDA terdiri dari para Guru Besar, Ketua, Perangkat 

Khusus Ketua, Ketua Jurusan, dan unsur perwakilan dosen tetap dari masing-

masing jurusan yang ada di STT POMOSDA yang dipilih serta diusulkan 

melalui rapat atau musyawarah dosen tetap pada masing-masing jurusan. 

Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang Sekretaris. Senat juga 

dapat dibagi dalam komisi-komisi fungsional yang anggotanya terdiri dari 

anggota senat, dan jika perlu ditambah dari anggota lain di luar senat, serta 

anggota kehormatan. 

Tugas Pokok Senat 

- Memberikan pertimbangan atas kebijakan-kebijakan strategis dan  

pengembangan program strategis STT POMOSDA; 

- Merumuskan kebijakan umum penilaian prestasi akademik dan kecakapan 

serta kepribadian sivitas akademika; 

- Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademiki serta 

kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan ; 

- Memberikan pertimbangan, saran dan masukan atas Program kerja dan 

RAPB STT POMOSDA yang diajukan oleh Ketua kepada Yayasan; 

- Menilai pertanggungjawaban Ketua atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan 

yang telah ditetapkan; 

- Mengajukan usulan calon-calon Ketua kepada Ketua Yayasan untuk 

diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua; 

- Mangajukan usulan kepada Ketua Yayasan berkenaan dengan 

pengangkatan dan penetapan dosen-dosen yang telah memenuhi syarat 

untuk memangku jabatan fungsional akademik di atas Lektor; 

- Memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam menegakkan norma-

norma yang berlaku bagi sivitas akademika; 

- Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada seseorang 

yang telah memenuhi persyaratan, sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku. 
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4.2. Ketua Senat 

Ketua senat adalah Ketua STT POMOSDA, dalam hal khusus dapat dipilih dari 

anggota senat STT POMOSDA berdasarkan musyawarah, atau disesuaikan 

dengan ketentuan perundangan yang berlaku kemudian.  

Tugas Pokok Ketua Senat : 

- Mengkoordinasikan seluruh anggota Senat dalam menyampaikan pendapat 

dan pandangan yang menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan 

peran dan fungsi senat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai 

dengan peraturan dan etika profesi akademik. 

- Bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan misi, visi, dan tujuan 

pelaksanaan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. 
 

4.3. Sekretaris Senat 

Sekretaris Senat dipilih di antara anggota senat berdasarkan musyawarah,  

serta diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Senat, dan bertanggung jawab 

langsung kepada Ketua Senat. 

Tugas pokok Sekretaris senat adalah menyelenggarakan kegiatan administratif 

kegiatan-kegiatan senat, dan dapat dibantu oleh unit pelaksana administratif 

STT POMOSDA. 
 

4.4. Komisi-komisi Senat 

Senat STT POMOSDA dapat terdiri dari komisi-komisi yang masing-masing 

memiliki peran dan fungsi yang berbeda, sesuai kebijakan pengawasan   

normatif yang diperlukan. 

1. Komisi I : Guru Besar 

Menjaga norma-norma atau etika profesi akademik dalam rangka 

mewujudkan masyarakat ilmiah di lingkungan STT POMOSDA. 

Para Guru Besar sebagai anggota senat dapat menjalankan peran dan    

fungsi senat Guru Besar dengan tugas sebagaimana tugas komisi I. 

2. Komisi II : Anggaran 

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Ketua STT POMOSDA dalam 

merencanakan, menyusun, mengevaluasi dan mengembangkan Rencana 

Anggaran Penerimaan dan Belanja STT POMOSDA. 

3. Komisi III : Pengembangan 

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Ketua STT POMOSDA 

mengenai rencana pengembangan sistem manajemen dan pengembangan 

sumber daya STT POMOSDA. 
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BAB 5 

JURUSAN  dan  STAF PENGAJAR 

 

5.1. JURUSAN 

Jurusan merupakan penyelenggara operasional pendidikan dalam satu disiplin 

keilmuan atau profesi untuk menghasilkan tenaga ahli di bidang ilmu dan 

teknologi serta penerapannya. Jurusan dapat menyelenggarakan Program Studi  

pada jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana, sesuai dengan kemampuan 

sumber daya yang tersedia.  STT POMOSDA saat ini memiliki dua Jurusan, yaitu 

Jurusan Teknik Industri, dan Jurusan Teknik Informatika, dengan masing-masing 

satu Program Studi pada jenjang Sarjana. Program Studi pada masing-masing 

Jurusan dikelola secara langsung oleh Jurusan dan dipimpin oleh seorang Ketua 

Jurusan. 
 

STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Diagram   

Interest Group adalah kumpulan dosen yang memiliki minat dan kajian sub-displin ilmu 

tertentu di dalam Jurusan.  
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Lampiran SK Ketua Yayasan Lil-Muqorrobin No. 232/Kep/IX/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja STT-POMOSDA  

Revisi ke-3 : 07/09/2006 NSD : 12201-06-180 12 

5.1.1  Ketua Jurusan 

Bertanggung jawab langsung kepada Ketua dalam penyelenggaraan 

pendidikan pada jurusan masing-masing. 

Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, untuk masa 

jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan 

tidak lebih dari 2 (dua)  kali masa jabatan.  

Tugas Pokok 

- Mengkoordinasikan seluruh staf pengajar sebagai mitra kerja, dalam 

rangka mewujudkan tujuan pendidikan pada jurusan masing-masing. 

- Menyusun rencana operasi tahunan penyelenggaraan pendidikan 

pada program studi masing-masing jurusan, dalam rangka tertib 

operasi proses penyelenggaraan akademik, dengan mengacu pada 

pedoman penjaminan mutu akademik.  

- Merencanakan, merancang, menyusun dan mengusulkan kerangka 

pengembangan kurikulum, materi dan proses pembelajaran jurusan 

masing-masing, melalui koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja 

fungsional P3AI, untuk  disampaikan kepada Ketua STT POMOSDA  

- Merencanakan, merancang, menyusun dan mengusulkan kerangka 

pengembangan sarana dan prasarana akademik pada jurusan masing-

masing kepada Ketua STT POMOSDA. 

- Mengusulkan rencana pengembangan, perolehan, koordinasi, dan 

distribusi sumber daya manusia pada jurusannya atau antar jurusan 

kepada Ketua STT POMOSDA.  

- Menyusun dan menyampaikan laporan Evaluasi Program Studi 

Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) jurusan masing-masing kepada  

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui koordinasi terpadu 

dengan BAAK.  
 

5.1.2. Sekretaris Jurusan 

Sekretaris Jurusan diangkat oleh Ketua Jurusan atas izin Ketua, dan 

bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan. Masa jabatan 

sekretaris jurusn adalah 4 (empat) tahun, dan  dapat dipilih kembali 

dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua)  kali masa jabatan.  

Menyelenggarakan kegiatan administratif yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas-tugas pokok penyelenggaraan pendidikan pada     

jurusan masing-masing. 
 

5.2. STAF PENGAJAR/DOSEN 

Staf pengajar/dosen terdiri dari  berbagai keahlian dan disiplin ilmu yang 

relevan, khususnya bidang sains dan teknologi yang terkait dengan disiplin   

ilmu yang diselenggarakan oleh STT POMOSDA.  
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Staf pengajar/Dosen, menurut status ikatannya dengan lembaga terdiri dari : 

- Dosen Tetap adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan 

keahliannya diangkat sebagai pegawai edukatif tetap oleh Yayasan atas 

usulan Ketua STT POMOSDA.  

- Dosen Tidak Tetap adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan 

keahliannya diangkat oleh ketua STT POMOSDA berdasarkan usulan ketua 

jurusan atau P3AI (Bagi matakuliah non-jurusan), untuk menjadi tenaga 

pengajar/dosen paruh waktu di STT POMOSDA atas izin Yayasan. 

- Dosen tamu adalah seseorang berdasarkan pendidikan, keahlian, dan jabatan 

keilmuan yang dimilikinya diundang oleh ketua STT POMOSDA untuk 

memberikan kuliah di STT POMOSDA, dengan pemberitahuan tertulis 

kepada Yayasan. 

Staf pengajar merupakan tenaga edukatif yang bekerja untuk melaksanakan 

amanat tridarma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengajaran, dan pengabdian 

masyarakat, dengan tugas pokok sebagai berikut : 

- Merencanakan dan mengembangkan materi dan proses pembelajaran yang 

dituangkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Perkuliahan Semester 

(RKPS), dan diusulkan kepada ketua jurusan masing-masing, untuk dikaji 

lebih lanjut  dan kemudian disahkan.  

- Melaksanakan kegiatan perkuliahan, yaitu menyampaikan bahan ajar,   

mengevaluasi hasil pembelajaran, dan menyampaikan hasilnya kepada   

ketua jurusan dalam bentuk form penilaian hasil belajar,  melalui BAAK.  

- Melaksanakan tugas sebagai pembimbing (bagi yang memenuhi syarat 

tertentu) dalam penyusunan tugas akhir, serta kerja praktek mahasiswa. 

- Melaksanakan kegiatan konseling (sebagai dosen pembimbing akademik  

atau dosen wali mahasiswa, bagi dosen yang ditunjuk, melalui SK Ketua). 

- Melaksanakan kegiatan penelitian, dengan membentuk kelompok-kelompok 

kajian (Interest Groups ) untuk kajian ilmu tertentu di bawah koordinasi 

Ketua Jurusan bersama kepala LPPM.  

- Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan diri 

secara aktif untuk mengamalkan ilmu dan keahliannya membantu 

masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan, serta sedapat 

mungkin  mengajukan diri sebagai staf pengabdian masyarakat pada LPPM, 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LPPM. 
 

Pengangkatan dan pemberhentian staf pengajar/dosen, mengacu kepada 

pedoman umum kepegawaian yang dikeluarkan oleh Yayasan. 

 

5.3. Laboratorium Jurusan  

Laboratorium jurusan adalah unit penunjang akademik di tingkat jurusan, 

keberadaannya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing jurusan 

dalam rangka melaksanakan kurikulum dan silabus matakuliah di tingkat  

jurusan, serta layanan khusus kepada jurusan lainnya.  
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Laboratorium jurusan dipimpin oleh seorang dosen jurusan yang ahli dalam 

bidangnya, dan berperan sebagai koordinator laboratorium.  

Koordinator Laboratorium dibantu oleh seorang staf teknis sebagai laboran. 

Koordinator laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Jurusan, 

dengan masa jabatan yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan. 

Tugas Pokok Koordinator Laboratorium Jurusan : 

- Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan praktikum dan pemanfaatan lain   

dari laboratorium untuk kepentingan layanan akademik jurusan. 

- Merencanakan, mengembangkan dan merancang modul-modul kegiatan 

praktikum dan penelitian yang terkait dengan peran dan fungsi laboratorium 

jurusan. 

- Merencanakan, mengembangkan, mengendalikan, dan memelihara seluruh 

sumber daya laboratorium jurusan dalam menunjang layanan akademik. 

- Menyediakan layanan pemanfaatan laboratorium untuk kegiatan penelitian 

atau tugas akhir bagi mahasiswa dan kegiatan penelitian dosen. 

- Menyampaikan laporan tahunan terkait dengan kondisi dan aktivitas 

laboratorium jurusan selama periode satu tahun kepada ketua jurusan. 
 

5.4. Perpustakaan Jurusan 

Perpustakaan jurusan adalah unit penunjang akademik di tingkat jurusan, 

sebagai pelengkap fasilitas pelayanan akademik. Keberadaannya dimaksudkan 

untuk menyediakan koleksi referensi sumber bahan ajar dan sumber penelitian 

yang lebih terfokus pada disiplin ilmu masing-masing jurusan, maupun layanan 

khusus kepada jurusan lainnya.  

Perpustakaan jurusan dikelola oleh seorang staf jurusan yang terlatih dalam 

pengelolaan perpustakaan. Staf teknis pengelola perpustakaan sebagai pustaka-

wan jurusan,  diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Jurusan, dengan masa 

jabatan yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan. 

Tugas pokok pustakawan jurusan : 

- Memberikan pelayanan kepada seluruh dosen jurusan dan mahasiswa yang 

membutuhkan pelayanan perpustakaan. 

- Mengadministrasikan penggunaan perpustakaan untuk kepentingan layanan 

akademik jurusan. 

- Mengendalikan dan memelihara seluruh sumber daya perpustakaan jurusan 

dalam menunjang layanan akademik. 

- Menyampaikan laporan tahunan terkait dengan kondisi dan aktivitas 

perpustakaan  jurusan selama periode satu tahun kepada ketua jurusan. 
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KETUA 

KEPALA LPPM 

BAB 6 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  

( LPPM ) 

  

6.1    PENDAHULUAN  

LPPM merupakan lembaga dari unsur pelaksana akademik yang berdiri sendiri, 

dan berada langsung di bawah Ketua. LPPM terdiri dari dua unit lembaga, yaitu 

Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian Masyarakat, keduanya dikelola secara 

terintegrasi di bawah satu lembaga yaitu LPPM.  Kegiatan penelitian diharapkan 

memiliki keterkaitan kuat dengan kegiatan pengabdian masyarakat, sehingga 

hasil-hasil penelitian juga sebagian besar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

LPPM dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu dua orang Sekretaris, yaitu 

Sekretaris bidang penelitian dan Sekretaris bidang pengabdian masyarakat. 
 

DIAGRAM STRUKTUR ORGANISASI LPPM 
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6.1.1. Kepala LPPM 

Kepala LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas pertimbangan 

senat, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua dalam mengelola 

penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Masa 

jabatan kepala LPPM adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali 

dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua)  kali masa jabatan.  

Tugas Pokok : 

- Menyusun, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan 

fasilitas dan seluruh sumber daya  LPPM, sesuai dengan pedoman 

penjaminan mutu akademik. 

- Menyusun program kerja bidang penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta bidang pengabdian masyarakat, 

dengan mengacu kepada rencana strategis STT POMOSDA.  

- Menseleksi, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan pusat-pusat penelitian 

dan pusat-pusat pengabdian masyarakat. 

- Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu 

dan teknologi di antara seluruh pusat-pusat penelitian yang dimiliki. 

- Mengkoordinasikan kegiatan pengabdian masyarakat diantara 

seluruh pusat-pusat pengabdian yang dimiliki. 

- Mengendalikan dan mengkoordinasikan sinergi bidang penelitian 

dan pengabdian masyarakat.  

- Menyusun, merencanakan dan mengembangkan media untuk 

kegiatan penyebarluasan informasi ilmiah. 

- Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan LPPM  kepada Ketua.  
 

6.1.2. Sekretaris Bidang Penelitian  
 

Membantu kepala LPPM dalam mengelola sumber daya serta menyeleng-

garakan pelayanan administratif kegiatan penelitian/pengembangan ilmu 

dan teknologi, dari seluruh pusat-pusat penelitian yang dimiliki, dengan 

bantuan dari unsur pelaksana administrasi, yaitu BAAK dan BAUK. 

 

6.1.3. Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat  
 

Membantu kepala LPPM dalam mengelola sumber daya serta menyeleng-

garakan pelayanan administratif kegiatan pengabdian masyarakat, dari 

seluruh pusat-pusat pengabdian yang dimiliki, dengan bantuan dari 

unsur pelaksana administrasi, yaitu BAAK dan BAUK. 

Membantu kepala LPPM dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat 

luas yang menjadi tujuan operasi pelayanan LPPM.  

 

Sekretaris LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, berdasarkan usulan 

Kepala LPPM, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala LPPM. Masa 

jabatan sekretaris LPPM adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali 

dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua)  kali masa jabatan.  



Lampiran SK Ketua Yayasan Lil-Muqorrobin No. 232/Kep/IX/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja STT-POMOSDA  

Revisi ke-3 : 07/09/2006 NSD : 12201-06-180 17 

6.2  PUSAT PENELITIAN 

Pusat penelitian adalah suatu unit kerja yang menyelenggarakan tridarma 

perguruan tinggi bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

teknologi tertentu. Pusat penelitian dapat memiliki sejumlah pusat-pusat 

penelitian yang sesuai dengan kemampuan sumber daya STT POMOSDA. 

Masing-masing pusat penelitian dipimpin oleh seorang Koordinator penelitian.  

Pusat Penelitian diharapkan memiliki Unit Kerja Fungsional dalam bentuk pusat-

pusat penelitian yang bersifat khusus. Setiap pusat-pusat penelitian dimaksud 

dapat membentuk sub-unit kerja minor dalam kajian yang lebih spesifik.  

Pada dasarnya program penelitian dibagi secara bertahap menurut tingkatan 

yang terdiri dari : 

- Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu; 

- Penelitian lintas disiplin, serta; 

- Penelitian Terapan.  

Penelitian dasar dan pengembangan ilmu dapat dilaksanakan oleh dosen di 

bawah tanggung jawab Ketua jurusan masing-masing, sedang penelitian terapan 

merupakan kegiatan utama pusat-pusat penelitian di bawah koordinasi LPPM.  

Saat ini telah didirikan sejumlah pusat penelitian, yaitu : 

� Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri. 

Menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dan pengembangan yang 

terkait erat dengan Industri dan Teknologinya, berikut aspek terapan yang 

dihasilkannya. Puslitbang Teknologi Industri memiliki dua sub-unit, yaitu : 

- Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, serta; 

- Penelitian dan Pengembangan Industri Kecil 

� Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi  

Menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dan pengembangan yang 

terkait erat dengan Informasi dan Teknologinya, berikut aspek terapan yang 

dihasilkannya. Puslitbang Teknologi Informasi memiliki beberapa sub-unit : 

- Penelitian dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Teknologi 

Sistem Perangkat Lunak,  serta; 

- Penelitian dan Pengembangan Informatika Teoritik 

� Pusat Penelitian dan Pengembangan Potensi Wilayah 

� Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen  Mutu  

Pusat penelitian wajib menyelenggarakan media komunikasi ilmiah sebagai 

upaya disseminasi informasi hasil-hasil pengembangan Iptek. Media dimaksud 

dapat berbentuk jurnal ilmiah ataupun media elektronik melalui internet dan 

upaya lain yang memungkinkan. Pengelola media dimaksud ditetapkan oleh 

Kepala LPPM atas izin Ketua.  

Dalam rangka mendapatkan pengakuan komunitas akademik, jurnal dimaksud 

harus memiliki nomor penerbitan internasional, yaitu ISSN, dan diupayakan 

untuk bisa mendapatkan akreditasi jurnal ilmiah nasional.  
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6.2.1 Koordinator Pusat Penelitian 
 

Koordinator pusat penelitian bertanggung jawab untuk mengelola 

sumber daya pusat penelitian di bidangnya, dan mengkoordinasikan 

seluruh dosen sebagai anggota peneliti dalam melaksanakan kegiatannya.  

Koordinator pusat-pusat penelitian mempertanggungjawabkan  setiap 

kegiatannya kepada kepala LPPM. 
 

6.2.2 Anggota Pusat Penelitian 
 

Anggota pusat penelitian terdiri dari dosen STT POMOSDA yang 

memiliki bidang minat dan kemampuan melaksanakan bidang kajian 

ilmu pengetahuan tertentu terkait dengan bidang penelitian yang 

dilaksanakan. Anggota pusat penelitian diangkat dan diberhentikan oleh 

Kepala LPPM dan  dilaporkan kepada Ketua, dengan tembusan kepada 

Ketua Jurusan asal dosen bersangkutan. 

Anggota pusat penelitian bertanggung jawab kepada Kepala LPPM 

melalui koordinator pusat penelitian di bidangnya dalam melaksanakan 

kegiatan penelitian. 

Dalam hal khusus anggota pusat penelitian dapat berasal dari perguruan 

tinggi lain, dan atau lembaga penelitian lain berdasarkan kerja sama antar 

lembaga.  

Koordinator Pusat Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LPPM, 

atas izin Ketua, dengan masa jabatan yang ditetapkan oleh kepala LPPM.  

 

6.3. PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT 
 

Pusat Pengabdian Masyarakat adalah suatu unit kerja yang menyelenggarakan 

tridarma perguruan tinggi bidang pengabdian masyarakat dalam bentuk jasa 

layanan kemasyarakatan yang bersifat sosial, khususnya pemberdayaan 

masyarakat pedesaan. Pusat Pengabdian Masyarakat dapat memiliki sejumlah 

pusat-pusat pengabdian yang sesuai dengan kemampuan sumber daya STT 

POMOSDA, serta perkembangan kebutuhan masyarakat sekitarnya. 

Pusat Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang Koordinator. Saat ini Pusat 

Pengabdian Masyarakat telah memiliki dua Unit Kerja fungsional dalam bentuk 

pusat-pusat pengabdian, yaitu :  

- Pusat Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (PusBin UKM), berperan sebagai 

BDSP (Bussiness Development Services Provider) bagi UKM. 

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja (Pusdiklat Tenaga Kerja) 
 

6.3.1 Koordinator Pusat Pengabdian Masyarakat  
 

Koordinator pusat pengabdian masyarakat bertanggung jawab mengelola 

sumber daya pusat pengabdian masyarakat di bidangnya, dan 

mengkoordinasikan seluruh anggota pengabdian dalam melaksanakan 

kegiatannya. 
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6.3.2 Anggota Pusat Pengabdian Masyarakat 
 

Anggota pusat pengabdian masyarakat terdiri dari dosen STT POMOSDA 

yang memiliki bidang minat dan kemampuan melaksanakan bidang 

pengabdian tertentu yang akan dilaksanakan.  

Anggota pusat pengabdian masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh 

Kepala LPPM  dan melaporkannya kepada Ketua, dengan tembusan pada 

Ketua Jurusan asal dosen bersangkutan. 

Anggota pusat pengabdian masyarakat bertanggung jawab kepada 

Kepala LPPM melalui koordinator pusat pengabdian masyarakat di 

bidangnya masing-masing dalam melaksanakan kegiatan tertentu untuk 

pengabdian masyarakat. 

Dalam hal khusus anggota pusat pengabdian dapat berasal dari kalangan 

perguruan tinggi lain, dan atau lembaga swadaya masyarakat, 

berdasarkan kerja sama antar lembaga, serta unsur-unsur masyarakat atas 

permintaan sendiri atau diminta oleh manajemen STT POMOSDA.  
 

Koordinator pada Pusat Pengabdian masyarakat diangkat dan diberhentikan 

oleh Kepala LPPM, atas izin Ketua, dengan masa jabatan yang ditetapkan oleh 

kepala LPPM.  

Pedoman selengkapnya menyangkut hal-hal teknis operasional kegiatan-

kegiatan  LPPM diatur tersendiri dalam pedoman teknis operasional LPPM,  

yang terdiri dari : 

- Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan 

- Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 
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BAB 7 

UNSUR  PENUNJANG 

 

7.1. Pendahuluan 

Unsur Penunjang merupakan unsur manajemen STT POMOSDA yang berfungsi 

sebagai unit dukungan teknis operasi penyelenggaraan tridarma perguruan 

tinggi, selanjutnya akan disebut Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT.   

UPT adalah lembaga tersendiri yang langsung berada di bawah Ketua, karena 

menyediakan layanan teknis untuk seluruh unsur pelaksana akademik (Jurusan 

dan LPPM), dimana layanan dimaksud tidak dikelola sendiri oleh salah satu 

unsur pelaksana akademik.   

Pimpinan pada setiap UPT diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, dengan masa 

jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali, dengan ketentuan tidak lebih 

dari 2 (dua) kali masa jabatan.  

7.2  Laboratorium  Pusat. 

Laboratorium Pusat adalah unit teknis yang menyelenggarakan layanan akademik 

bidang pendidikan, penelitian, dan pelatihan praktek/workshop bagi setiap sivitas 

akademika yang memerlukan penggunaan sarana laboratorium.  

Laboratorium Pusat terdiri dari, Laboratorium Pengenalan Teknologi Informasi serta 

Laboratorium Sains Dasar, yang dapat digunakan bersama sebagai sarana untuk 

setiap unsur pelaksana akademik (Jurusan atau LPPM), serta seluruh sivitas 

akademika yang membutuhkannya. Sehingga pembinaan Laboratorium tersebut 

berada langsung di bawah Ketua.  

1. Kepala Laboratorium  

Bertanggung jawab langsung kepada Ketua dalam merencanakan kegiatan 

operasional laboratorium, serta melaksanakan penyusunan, perencanaan, 

pemeliharaan dan pengembangan sarana-prasarana laboratorium. 

2. Administratur atau Laboran  

Administratur Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Labora-

torium atas izin Ketua.  Bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium 

dalam mengkoordinasikan kegiatan laboratorium bersama dengan 

asisten/instruktur yang telah ditentukan, serta sebagai penanggung jawab 

kegiatan administratif laboratorium. 

3. Pelaksana atau Juru Lab. 

Pelaksana Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Laboratorium 

atas izin Ketua. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Laboratorium, 

membantu administratur/laboran serta asisten/instruktur laboratorium dalam 

melaksanakan tugas operasional rutin, serta mempersiapkan dan memelihara 

kelengkapan, kesiapan dan kebersihan Laboratorium.  
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7.3  Perpustakaan Pusat 

Perpustakaan Pusat adalah unit teknis yang merupakan sarana penunjang 

akademik untuk menyediakan dan mempersiapkan berbagai informasi serta 

literatur ilmiah yang dibutuhkan oleh seluruh sivitas akademika, dalam rangka 

menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya bagi unsur-unsur 

pelaksana akademik, yaitu Jurusan dan LPPM. 

1. Kepala Perpustakaan 

Bertanggung jawab langsung kepada Ketua dalam merencanakan kegiatan 

operasional perpustakaan, serta melaksanakan penyusunan, perencanaan, 

pemeliharaan dan pengembangan sarana-prasarana perpustakaan. 

2. Administratur Perpustakaan atau Pustakawan 

Administratur Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala 

Perpustakaan atas izin Ketua. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Perpustakaan. Melaksanakan kegiatan administratif perpustakaan dalam 

rangka layanan penunjang akademik.  

3. Pelaksana Perpustakaan 

Pelaksana Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perpustakaan 

atas izin Ketua. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan. 

Membantu administratur perpustakaan dalam melaksanakan tugas operasional 

rutin. Mempersiapkan dan memelihara kelengkapan, kesiapan dan kebersihan 

sarana  dan prasarana perpustakaan.  

7.4  Pusat Layanan Sistem Informasi (PLSI) 

PLSI, merupakan unit teknis dari unsur penunjang  penyelenggaraan pendidikan. 

Unit ini bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pemrosesan data dan 

informasi secara elektronik, menyediakan layanan data dan informasi bagi seluruh 

sivitas akademika STT POMOSDA, khususnya yang dibutuhkan oleh semua lini 

dan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka evaluasi dan kebijakan perencanaan 

manajemen yang berkelanjutan.   

PLSI juga menjalankan peran dan fungsi sebagai pangkalan data yang dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika dan oleh masyarakat luas.  PLSI 

tidak hanya menyediakan data manajemen STT POMOSDA, akan tetapi data-data 

lainnya yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
 

1. Kepala PLSI  

Kepala PLSI bertanggung jawab langsung kepada Ketua untuk menyusun,  

merencanakan, dan mengembangkan pengolahan data dan informasi, serta  

penyediaan data statistik, dalam rangka menunjang kelancaran penyusunan 

laporan manajemen bagi seluruh organ institusi.  

Kepala PLSI  berkewajiban untuk menyusun,  merencanakan, mengembangkan 

memelihara dan mengevaluasi sarana dan prasarana unit kerja PLSI. 

Melaksanakan koordinasi kerja bersama unit kerja BAAK untuk mengolah,   

menyiapkan dan menyampaikan laporan EPSBED semester seluruh program 

studi,  kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 
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2 Administratur PLSI 

Administratur PLSI diangkat dan diberhentikan oleh Kepala PLSI atas izin 

Ketua. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala PLSI. Melaksanakan 

kegiatan administrasi dan pemeliharaan kelengkapan sarana dan prasarana 

unit kerja PLSI. 

Berdasarkan atas instruksi Ketua,  melaksanakan koordinasi kerja bersama unit 

kerja BAAK untuk mengolah, menyiapkan dan menyampaikan laporan 

EPSBED seluruh program studi pada setiap semester, kepada Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui Kopertis Wilayah VII. 

3 Pelaksana PLSI 

Pelaksana PLSI diangkat dan diberhentikan oleh Kepala PLSI, atas izin Ketua. 

Bertanggung jawab langsung kepada Kepala PLSI. Membantu administratur 

dalam melaksanakan tugas operasional rutin. Mempersiapkan dan memelihara 

kebersihan sarana dan prasarana PLSI.  
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KETUA 

SUB-BAGIAN ADM. 

AKADEMIK 

SUB-BAGIAN ADM. 

KEMAHASISWAAN 

REGISTRASI  DAN 

PERWALIAN 

PELAYANAN 

OPERASI AKADEMIK 

PELAYANAN 

KEMAHASISWAAN 

ADMINISTRASI 

AKADEMIK 

SUB-BAGIAN 

ADMINSTRASI 

EPSBED 

KEPALA  BAAK 

BAB 8 

UNSUR  PELAKSANA  ADMINISTRATIF 

 

8.1. BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK & KEMAHASISWAAN (BAAK) 

Merupakan unsur pelaksana administrasi pendidikan yang menyelenggarakan 

kegiatan administratif dan pelayanan manajemen bidang akademik dan kemaha-

siswaan di lingkungan STT POMOSDA. 
 

DIAGRAM STRUKTUR ORGANISASI BAAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1. Kepala Bagian  

Diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, untuk masa jabatan 4 (empat) 

tahun, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua. Kepala bagian 

memiliki tugas pokok untuk merencanakan, mengembangkan dan 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan administrasi akademik dan 

kemahasiswaan.  
 

8.1.2. Sub-Bagian Administrasi Akademik 

Tugas Pokok 

- Administrasi Akademik 

- Kalender Akademk dan Jadwal Perkuliahan 

Melaksanakan administrasi penyusunan kalender akademik 

berdasarkan hasil rapat dosen dengan manajemen STT-POMODA. 

Melaksanakan administrasi penyusunan jadwal perkuliahan dan 

mendistribusikannya kepada seluruh dosen dan mahasiswa. 

Penyusunan jadwal perkuliahan yang terkait sarana dan 

prasarana berkoordinasi dengan BAUK (ruang kelas dan 

perlengkapannya disiapkan oleh sub-bagian umum, bidang 

perlengkapan). 

 



Lampiran SK Ketua Yayasan Lil-Muqorrobin No. 232/Kep/IX/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja STT-POMOSDA  

Revisi ke-3 : 07/09/2006 NSD : 12201-06-180 24 

Acuan utama penyusunan jadwal perkuliahan adalah daftar 

usulan dosen pengasuh matakuliah yang telah disusun oleh Ketua 

Jurusan masing-masing dan telah disetujui oleh Ketua STT 

POMOSDA. 
 

- Penerbitan Dokumen Administrasi Akademik  

Administrasi penyusunan dan penerbitan dokumen FRS (Formulir 

Rencana Studi), Absensi Mahasiswa dan Dosen, Kartu Hasil Studi 

(KHS), form nilai UTS dan UAS, seluruh form terkait dengan 

kegiatan Kerja Praktek dan Tugas Akhir, Seminar Skripsi dan 

Sidang Sarjana, serta Transkrip Akademik Mahasiswa. 
 

- Admnistrasi Ujian Akhir Semester (UAS)  

Administrasi penyusunan jadwal/waktu UAS dan penggunaan 

sarana akademik dengan koordinasi sub-bagian umum, bidang 

perlengkapan, serta unit terkait lainnya. 

Administrasi penyusunan absensi UAS, administrasi dan 

dokumentasi/penggandaan soal-soal UAS, serta ikut membantu 

persiapan pelaksanaan UAS. 
 

- Administrasi Evaluasi Hasil Belajar 

Melaksanakan administrasi, distribusi, dan dokumentasi evaluasi 

hasil belajar, diantaranya data absensi mahasiswa, nilai Ujian 

Tengah Semester (UTS) dan UAS, yang akan diproses untuk 

menghasilkan data-data hasil studi mahasiswa dalam bentuk   

Kartu Hasil Studi (KHS). 
 

- Pelayanan Operasional  Akademik 

- Pelayanan Absensi Kehadiran Mahasiswa dan Dosen 

Menyediakan dan mendistribusikan absensi kehadiran mahasiswa 

dan dosen pada setiap perkuliahan, ujian, praktikum, dan 

kegiatan akademik lainnya. Khusus untuk kehadiran dosen, 

administrasinya akan dikoordinasikan dengan sub-bagian 

kepegawaian (BAUK),  sebagai pelaksana pelayanan administrasi 

kepegawaian, baik pegawai administratif maupun pegawai 

edukatif. 
 

- Pelayanan Ujian Seminar Skripsi dan Ujian Sidang TA.  

Melaksanakan administrasi dan pelayanan kegiatan ujian seminar 

skripsi mahasiswa, mulai dari persiapan pelaksanaan sampai 

administrasi dokumentasi hasil ujian seminar skripsi. 

Melaksanakan administrasi dan pelayanan kegiatan ujian sidang 

sarjana, mulai dari persiapan pelaksanaan sampai administrasi 

dokumentasi hasil ujian sidang sarjana. 
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- Pelayanan Kegiatan Kerja Praktek (KP) 

Administrasi pendaftaran kegiatan Praktek Kerja Lapangan, serta 

penerbitan surat pengantar Jurusan untuk instansi/lembaga yang 

dituju mahasiswa. Melaksanakan administrasi bimbingan (KP), 

dan menghimpun dokumen laporan  KP, untuk disampaikan pada 

Jurusan.  

- Pengurusan Blanko Ijazah 

Melaksanakan administrasi pengurusan blanko ijazah kepada 

Yayasan serta pengisian data-data yang akan dimuatkan dalam  

Ijazah atas persetujuan Ketua.  

8.1.3. Sub-Bagian Kemahasiswaan 

Tugas Pokok 

-    Registrasi dan Perwalian 

Administrasi dan dokumentasi pendaftaran mahasiswa baru serta 

kegiatan OPSPEK,  mahasiswa pindahan, serta administrasi kegiatan 

perwalian mahasiswa dengan dosen PA (dosen wali).  
 

-   Pelayanan Kemahasiswaan 

-  Umum 

Administrasi pengurusan surat-surat untuk keperluan mahasiswa 

kepada pihak luar (instansi/perusahaan, dll). 

Administrasi dan distribusi dokumen-dokumen kemahasiswaan, 

bekerja sama dengan sub-bagian lainnya di dalam BAAK, untuk 

melayani distribusi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), FRS, KHS, 

transkrip akademik mahasiswa, surat keterangan kuliah,  

penyerahan ijazah, serta dokumen kemahasiswaan lainnya. 

-  Khusus 

Membantu administrasi kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan 

manajemen STT POMOSDA, berdasarkan instruksi, tanggung 

jawab, dan wewenang unsur pimpinan, diantaranya dalam 

kegiatan operasi  Penerimaan Mahasiswa Baru, OPSPEK, Studi 

Wisata, Wisuda Sarjana, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya. 
 

8.1.4. Sub-Bagian Administrasi EPSBED 

Tugas Pokok 

-    Menghimpun Laporan Data Akademik 

Menghimpun dan menyiapkan data akademik seluruh jurusan,  dan 

berkoordinasi dengan unit kerja PLSI untuk mengolah kembali data 

EPSBED jurusan, hingga dianggap Valid. 

-   Menyampaikan Laporan EPSBED 

Menyampaikan laporan EPSBED kepada Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi, setelah disahkan oleh masing-masing Ketua 

Jurusan dan disetujui oleh Ketua STT POMOSDA. 
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8.2. BAGIAN ADMINISTRASI UMUM dan KEUANGAN (BAUK) 

Merupakan unsur pelaksana administrasi kegiatan pendidikan, yang mengelola 

administrasi pelayanan manajemen, khususnya bidang umum dan keuangan. 
 

8.2.1. Kepala Bagian 

Diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, untuk masa jabatan 4 (empat) 

tahun, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua, serta  

bertanggung jawab langsung kepada Ketua.   

Kepala bagian memiliki tugas pokok merencanakan, mengembangkan 

dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum  dan keuangan. 

 

DIAGRAM STRUKTUR ORGANISASI BAUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2   Sub-Bagian Umum 

Tugas Pokok 

-    Administrasi Umum dan Dokumentasi 

Bertanggung jawab dalam melaksanakan administrasi dan  

dokumentasi umum, diantaranya :  

- Melaksanakan administrasi kantor, terkait dengan penerbitan 

serta pencatatan surat masuk/keluar dan dokumen kelembagaan 

lainnya yang dianggap perlu. 

- Melaksanakan penyimpanan, penggandaan dan distribusi file 

atau dokumen umum, untuk kepentingan manajemen dan 

Yayasan. 

 

 

KEPALA  BAUK 

KETUA 

SUB-BAGIAN  

KEPEGAWAIAN 

ADMINISTRASI   

KEPEGAWAIAN 

PELAYANAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB-BAGIAN  

KEUANGAN 

ADMINISTRASI 

   PEMBUKUAN/LAPORAN 

ADMINISTRASI 

PENERIMAAN KAS 

SUB-BAGIAN  

UMUM 

ADM.  LOGISTIK  DAN 

SARANA-PRASARANA 

ADM. UMUM DAN 

DOKUMENTASI 

KERUMAHTANGGAAN 

DAN PEMELIHARAAN 

DELIVERY SERVICE 

DAN  KEAMANAN 

ADMINISTRASI 

PENGELUARAN KAS 
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-     Administrasi Logistik dan Sarana prasarana  

Bertanggung jawab dalam administrasi penyimpanan dan distribusi 

bahan habis pakai, peralatan ATK,  dan fasilitas perlengkapan untuk 

penyelenggaraan administrasi pendidikan, serta seluruh peralatan 

penunjang lainnya. 

Bertanggung jawab mengadakan atau menyediakan dan menyiapkan 

kelengkapan bahan serta sarana dan prasarana pendukung 

operasional manajemen penyelenggaraan pendidikan. 

- Kerumahtanggaan dan Pemeliharaan 

Bertanggung jawab dalam urusan kegiatan kerumahtanggaan, 

kebersihan, dan pelayanan umum lain kepada dosen, pimpinan, dan 

staf manajemen, serta kegiatan perjamuan bagi tamu. 

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan 

prasarana umum, serta kebersihan lingkungan kerja. 

- Dinas Luar (Delivery Services) dan Keamanan 

Bertanggung jawab dalam pelayanan kegiatan luar (dinas luar) 

dosen, staf manajemen,  atau kegiatan Delivery Services (pelayanan 

antar-jemput)  lainnya. 

Bertanggung jawab dalam mengamankan sarana dan prasarana serta 

sumber daya lainnya, menjamin keamanan,  ketertiban dan 

ketenangan lingkungan kerja dan kampus. 

 

8.2.3 Sub-Bagian Administrasi dan Kepegawaian 
 

 Tugas Pokok 

- Administrasi Kepegawaian 

Administrasi penerimaan pegawai, pembinaan karir, proses pensiun, 

cuti, penghargaan dan hal-hal terkait lainnya yang menyangkut 

administrasi kepegawaian. 

Administrasi  dan dokumentasi data-data pegawai dan dosen, 

penyimpanan dan distribusi daftar penilaian prestasi kerja, serta 

menjaga kerahasiaan data pribadi dari siapa saja yang tidak memiliki 

kewenangan serta izin dari Ketua. 

Menyelenggarakan administrasi umum kepegawaian, pencatatan 

kehadiran karyawan dan dosen. 

- Pelayanan Kepegawaian 

Melaksanakan kegiatan pelayanan kepegawaian, serta penerimaan 

permohonan pegawai terkait dengan usulan penghargaan dan  

peningkatan kesejahteraan. 

Melaksanakan kegiatan pelayanan kebutuhan dinas pegawai dan 

dosen, terkait dengan kegiatan umum manajemen, serta permintaan 

dokumen dan informasi lainnya untuk kegiatan ekstra pegawai.  
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8.2.4 Sub-Bagian Keuangan 

 Tugas Pokok 

Menyelenggarakan administrasi akuntansi dan keuangan yang terkait 

dengan penerimaan dan pengeluaran uang,  serta kegiatan penyusunan 

laporan dan administrasi anggaran.  
 

-  Penerimaan Uang 

Bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi penerimaan 

uang, diantaranya : 

� Pelaksana penerimaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), 

dan segala bentuk pembayaran dari mahasiswa. Dengan catatan 

tambahan, penerimaan dimaksud berlaku selama Yayasan belum 

menentukan lembaga di luar struktur STT POMOSDA sebagai 

perantara penerimaan pembayaran, misalnya bank.  

� Penerimaan dana anggaran operasi rutin dari yayasan, sesuai 

dengan prosedur keuangan Yayasan. 

� Administrasi penerbitan slip pembayaran mahasiswa, serta 

dokumentasi data-data pembayaran mahasiswa. 
 

-  Pengeluaran Uang 

Bertanggung jawab terhadap administrasi  pengeluaran uang untuk 

keperluan biaya operasi rutin dan belanja pegawai berdasarkan 

permintaan unit-unit kerja manajemen, dengan acuan utama   

prosedur keuangan yang dikeluarkan oleh Yayasan.  
 

- Administrasi Pembukuan dan Pelaporan  

Menyelenggarakan administrasi pencatatan transaksi/mutasi kas,  

dan sumber daya keuangan lainnya. 

Menyiapkan form permintaan biaya (FPB) bagi unit kerja lain yang 

memerlukan dana operasi, serta administrasi lanjut untuk kemudian 

disampaikan kepada Yayasan, setelah di tanda tangani oleh Ketua. 

Menyusun,  mengolah dan menyiapkan laporan-laporan Keuangan. 

Melaksanakan administrasi anggaran, dan melaporkan secara 

periodik kepada Ketua, sebagai bahan pertanggungjawaban 

manajemen STT POMOSDA kepada Yayasan.  
  

Panduan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan mengacu 

kepada  Pedoman Umum Keuangan serta Pedoman Umum Kepegawaian 

yang dikeluarkan oleh Yayasan. Standar dokumen/form administrasi umum 

dan keuangan dapat dilihat pada kedua pedoman tersebut.  


