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Tentang 
PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
Mengingat  
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 

1. bahwa untuk pelaksanaan Kebijakan Mutu Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka 
dipandang perlu menetapkan pedoman  sebagaimana dimaksud;   

2. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka 
perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022. 

 
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status dari IAIN 

Purwokerto menjadi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2021 tentang STATUTA UIN                    

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  
Pertama 
 
 
 
Kedua 
 
 
Ketiga 
 
 
 

: 
: 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 

 
Menetapkan Pedoman Pengelolaan Sumber daya manusia Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri. 
 
Ketentuan lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur tersendiri dalam 
keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya. 
 
Keputusan ini berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah  sebagaimana 
mestinya. 

 Ditetapkan di 
Pada tanggal 

:  Purwokerto 
:  04/10/2022 

 ------------------------------------------ 
Dekan FEBI, 
 
 
 

 
 
 
Dr. H. Jamal Abdul Aziz. M.Ag 
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KATAPENGANTAR 

 

Alhamdulillah akhirnya buku Pedoman Pengelolaan SDM Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri 

Purwokerto ini dapat diterbitkan oleh Gugus Kendali Mutu FEBI UIN 

Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kami menyadari bahwa tidak 

ada kekuatan apapun selain pertolongan Allah dan tidak lupa 

pula kami sampaikan salawat dan salam kepada Nabi 

Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua  menjadi 

insan kamil.Aamiin. 

Tujuan penyusunan pedoman Pengelolaan sumber daya manusia ini 

adalah  untuk dijadikan  bahan   rujukan   bagi SDM Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana peran dan fungsi  administratif yang 

sesuai tata kerja, prosedur  kerja,   dan   sistem kerja. Hal ini dilakukan 

sebagai kerangka konsep yang diharapkan dapat mewujud dalam realisasi 

kerja. Pedoman ini dibuat dengan kebijakan pengelolaan sumber daya 

manusia agar terencana dengan baik. Dalam Pedoman ini, dideskripsikan 

mengenai sumber daya manusia. Boleh dikatakan bahwa Pedoman ini 

dibuat dengan sangat rinci agar mudah dipahami oleh pembaca karena 

memang hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia membutuhkan 

penjelasan yang sejelas mungkin. 

Demikianlah pengantar ini dibuat dan kepada pihak-pihak yang 

telah berperan serta dalam penyusunan Pedoman Akuntabilitas 

Pengelolaan sumber daya manusia ini, diucapkan rasa terima kasih yang 

setulusnya. Semoga dengan telah selesainya pedoman ini dapat 

bermanfaat. 

 

Purwokerto, 23 Januari 2023 

TIM PENYUSUN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Sumber daya manusia adalah komponen utama untuk 

menyukseskan program-program pendidikan yang ada di Fakultas.  

Oleh karena itu, Fakultas harus memiliki sistem pengelolaan sumber 

daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan 

dan pengembangan. Agar dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang handal, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengelola dan 

memanajemenkan pegawai yang bekerja dlingkungannya agar sumber 

daya manusianya dapat menjalankan program-program yang ada di 

fakultas dan merealisasikan visi dan misi Fakultas. Sumber Daya 

Manusia (SDM) memiliki peran yang sentral dalam pengembangan 

fakultas oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dan 

ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan 

tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang 

sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada mahasiswa sebagai pihak 

yang dilayani. 

Pengelolaan sumberdaya manusia pada Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam (FEBI) UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto  pada 

prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan aturan/perundangan 

pengelolaan PNS yang berlaku di Indonesia. Beberapa peraturan yang 

diterapkan dalam pengelolaan PNS di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto  adalah UU 

Nomor 8 Tahun 1074 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana 

telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 

UU Nomor 1974; dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara yang merupakan perubahan dari UU No 43 Tahun 1999. 

Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan UU 

Nomor 5 Tahun 2014 merupakan pengelolaan ASN untuk 

menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, 

etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, 
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kolusi, dan nepotisme. Hal ini sekaligus untuk mendorong pencapaian 

aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi sehingga 

aparatur sipil negara menjadi profesi yang memiliki                                      

kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya serta 

mempertanggungjawabkan   kinerjanya mengacu pada prinsip sistem 

Manajemen Berbasis Kinerja. 

Dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia perlu ditetapkan 

Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang terdiri 

atas: 

a. Sumber Daya Dosen 

b. Sumber Daya Manusia Tenaga Kependidikan 

c. Perencanaan Sivitas Akademik 

d. Orientasi dan Pengembangan Karir  

e. Retensi, Penghargaan dan Sanksi Pegawai 

f. Pemberhentian Pegawai 

Sistem pengelolaan ini sangat dibutuhkan demi terwujudnya 

visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto  . 

 

B. Tujuan 

Pedoman pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dibuat 

sebagai pedoman bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN 

Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam pengelolaan sumber 

daya manusia baik di Fakultas maupun Program Studi. Dengan 

demikian adapun tujuan dari dibuatnya manual pedoman pengelolaan 

sumber daya manusia (SDM) ini yaitu: 

1. Mendorong pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Prof. K. H. Saifuddin 

Zuhri Purwokerto baik secara kuantitas maupun kualitas yang 

proporsional terhadap kebutuhan riil untuk menjamin kualitas 

pendidikan. 

2. Mendorong dikembangkannya kegiatan kegiatan yang 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri 
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Purwokerto baik secara intelektual akademis maupun kepribadian. 

3. Membantu implementasi kode etik Sumber Daya Manusia (SDM) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Prof. K. H. Saifuddin 

Zuhri Purwokerto sebagai dosen dan tenaga kependidikan.  

4. Menggariskan proses utama yang terkait langsung ataupun tidak 

langsung dengan layanan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam (FEBI) UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 

baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ataupun tindakan 

perbaikan untuk menjamin adanya perbaikan berkelanjutan 

layanan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman ini adalah Pedoman 

yang diberlakukan dalam sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia 

(SDM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Prof. K. H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto  dosen (tenaga pendidik) maupun tenaga 

kependidikan mulai dari perencanaan kebutuhan Fakultas dan 

Struktur Organisasi yang ada di dalamnya. 
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BAB II 

STRUKTUR ORGANISASI FEBI 

 PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 

Sumber daya manusia yang ada pada lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri perwokerto dapat terlihat dari pola 

struktur organisasi sebagai berikut (Struktur Organisasi - FEBI UIN SAIZU) 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://febi.uinsaizu.ac.id/struktur-organisasi/
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A. Tupoksi Dekan 

Dekan merupakan pimpinan tertinggi pada tingkat fakultas, 

yang memiliki kewenangan memimpin penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta 

membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa 

ditingkat fakultas. Sementara tugas pokok seorang Dekan adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) dan 

Rencana Operasional (Renop) yang hendak dicapai dalam masa 

jabatannya. 

a. Melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan I, II, III dan 

Koordinator Program Studi  

b. Menerima data sebagai bahan penyusunan Renstra dan 

Renop  

c. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Operasional 

d. Melaksanakan kegiatan sesuai Renstra dan Renop.  

2. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas  

a. Melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan I, II, III dan 

Koordinator Program Studi  

b. Menerima data sebagai bahan penyusunan Program Kerja 

dan Anggaran Tahunan fakultas 

c. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas  

d. Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja dan anggaran 

yang ada. 

3. Melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai 

kompetensinya 

a. Melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan I, II, III dan 

Koordinator Prodi  

b. Melakukan kerjasama dengan institusi lain di bidang 

pengembangan pendidikan  

c. Melakukan kegiatan dalam rangka pengembangan 

pendidikan 

d. Mendorong dan memotivasi tenaga pendidik untuk 

meningkatkan kemampuan dan meningkatkan strata 

pendidikannya. 

4. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan  
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a. Melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan I  

b. Memantau kegiatan pendidikan  

c. Mengambil langkah-langkah strategis dalam kegiatan 

Pendidikan 

5. Mengkoordinasikan dan memantau penelitian untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  

a. Melakukan koordinasi dengan WD I, II, III dan Koordinator 

Program Studi 

b. Memantau kegiatan penelitian  

c. Mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan 

mutu penelitia 

6. Memantau dan mengevaluasi kerjasama bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain 

didalam dan luarnegeri. 

a. Melakukan koordinasi dengan WD I, II, III dan Koordinator 

Prodi  

b. Memantau kegiatan kerjasama bidang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di 

dalam dan luar negeri  

c. Melakukan evaluasi kerjasama bidang pendidikan,penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di 

dalam dan luar negeri 

d. Mangambil langkah-langkah strategis dalam bidang 

pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di dalam 

dan luar negeri 

7. Melaksanakan pembinaan civitas akademik 

a. Melakukan koordinasi dengan WD I, II, III dan Koordinator 

Prodi  

b. Melakukan pembinaan sivitas akademik  

8. Mengambil langkah-langkah strategis dalam pembinaan sivitas 

akademik  

a. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada 

Rektor setelah mendapat penilaian Senat Fakultas  

b. Melakukan koordinasi dengan WD I, II, III dan Koordinator 

Prodi  

c. Menyusun Laporan Tahunan kepada Rektor setelah 

mendapat penilaian Senat Fakultas  
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d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor setelah 

mendapat penilaian Senat Fakultas  

e. Mengambil langkah-langkah strategis dalam penyusunan 

dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor setelah 

mendapat penilaian Senat Fakultas 

 

B. Tupoksi Wakil Dekan I 

Wakil Dekan I merupakan pembantu dekan dalam  bidang 

akademik yang memiliki tugas sebagai berikut:  

1. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan 
melakukan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat;  

2. Membina Dosen di bidang akademik;  
3. Menelaah pembukaan program studi baru di berbagai strata 

pendidikan;  
4. Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat;  
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran 

setiap semester; 
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan 

mahasiswa baru;  
7. Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan 

akademik dan profesi; 
8. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi 

akademik;  
9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada 

Dekan. 
C. Tupoksi Wakil Dekan II 

Wakil Dekan II merupakan pembantu dekan dalam  bidang 

Keuangan administrasi umum yang memiliki tugas sebagai 

berikut:  

1. Merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan 
belanja Fakultas;  

2. Melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan Dosen, 
Tenaga Penunjang Akademik, dan Tenaga Administrasi;  

3. Mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban dan 
keamanan Fakultas;  

4. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;  
5. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi 

umum; 
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6. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Dosen, Tenaga 
Penunjang Akademik, dan Tenaga Administrasi;  

7. Melakukan koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan, 
Daftar Isian Proyek, dan Daftar Isian Kegiatan setiap unit 
kerja;  

8. Melakukan koordinasi hasil Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah di Fakultas;  

9. Melakukan koordinasi fungsional dengan Pembantu Rektor 
Bidang Administrasi Umum; 

10. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada 
Dekan. 
 

D. Tupoksi Wakil Dekan III 

Wakil Dekan III  merupakan bidang kemahasiswaan dan 

alumni membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang 

pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa tingkat 

fakultas. Adapun tugas pokok Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan dan Alumni adalah sebagai berikut: 

1. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan 

melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan  

a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian 

Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan Koordinator 

Prodi 

b. Menerima data sebagai bahan merencanakan, 

melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi 

kegiatan kemahasiswaan. 

c. Menyusun perencanaan, melaksanakan, mengembangkan 

dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan. 

d. Melaksanakan, merencanakan, melaksanakan, 

mengembangkan dan melakukan evaluasi kegiatan 

kemahasiswaan. 

2. Melakukan pembinaankesejahteraan mahasiswa  

a. Melakukan koordinasi dengan Kasubbagmawa dan 

Koorprodi  

b. Menerima data sebagai bahan pembinaan kesejahteraan 

mahasiswa. 

c. Menyusun pembinaan kesejahteraan mahasiswa.  

d. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan mahasiswa 
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3. Melakukan usaha peningkatan dan pengembangan minat, 

bakat, dan penalaran mahasiswa. 

a. Melakukan koordinasi dengan Kasubbagmawa dan 

Koorprodi  

b. Menerima data sebagai bahan usaha peningkatan dan 

pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa.  

c. Menyusun usaha peningkatan dan pengembangan minat, 

bakat, dan penalaran mahasiswa. 

d. Melaksanakan usaha peningkatan dan pengembangan 

minat, bakat, dan penalaran mahasiswa 

4. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor 

Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. 

a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian 

Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.  

b. Menerima data sebagai bahan koordinasi fungsional 

dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  

c. Menyusun koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor 

Bidang Kemahasiswaan.  

d. Melaksanakan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor 

Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. 

5. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada 

Dekan.  

a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian 

Kemahasiswaan dan Alumni.  

b. Menerima data sebagai bahan untuk menyusun dan 

menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan  

c. Melaksanakan penyusunan dan menyampaikan Laporan 

Tahunan kepada Dekan. 

 

E. Tugas Pokok Kajur dan Fungsi Koordinator Program Studi 

Kualifiasi ini berfungsi memimpin pelaksanaan pendidikan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan 

membina sivitas akademika dan tenaga administrasi di lingkungan 

fakultas/prodi.  

Tugas Pokok Kajur dan Koordinator Program Studi: 

1. Mengkoordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan prodi.  
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2. Merencanakan jadwal kuliah, praktikum dan evaluasi hasil 
belajar.  

3. Mengkoordinir pelaksanaan perkuliahan dan praktikum bidang 
studi di lingkungan FEBI UIN SAIZU 

4. Mengkoordinir proses pelaksanaan program pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan 
fakultas pada bidang studi terkait.  

5. Mengkoordinir perencanaan, penyediaan dan pengusulan 
kebutuhan sarana kuliah dan praktikum serta prasarana 
pendidikan. 

6. Memonitor jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan 
kurikulum.  

7. Mengevaluasi sistem pengelolaan prodi yang telah berjalan.  
8. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

kepada Dekan.  
9. Melaksanakan tugas lain dari atasan yang relevan dengan tugas 

pelaksanaan prodi.  
 

F. Tupoksi Kepala Laboratorium 

Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi  dan Bisnis Islam 

adalah unsur penunjang jurusan yang mempunyai tugas melakukan 

kegiatan dalam cabang ilmu, teknologi atau seni tertentu sebagai 

penunjang pelaksanaan tugas pokok jurusan sesuai dengan 

ketentuan bidang yang bersangkutan. 

 Tugas  kepala Laboratorium ditinngkat fakultas adalah 

sebagai berikut: 

1. Melayani kegiatan-kegiatan praktikum bagi staf pengajar dan 

mahasiswa baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran 

maupun penelitian dan pengabdian pada masyarakat.  

2. Mempersiapkan sarana penunjang laboratorium / studio untuk 

kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat.  

3. Menyusun buku petunjuk praktikum untuk mahasiswa. 

4. Menyusun program pengembangan sarana 

laboratorium/studio sesuai dengan kebutuhan dan 

pengembangan ilmu, teknologi atau seni tertentu.  

5. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembangan 

sarana laboratorium.  

6. Memberikan laporan bulanan kepada atasan langsung. 
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G. Gugus Kendali Mutu (GKM) 

 Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKM) bertugas 

meningkatkan mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan 

melalui pengembangan sistem penjaminan mutu dan melaksanakan 

monitoring dan evaluasi kinerja Fakultas, sehingga tercapai mutu 

akademik yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. 

Tugas pokok GKM sesungguhnya menyelaraskan antara apa yang 

menjadi standar mutu yang diharapkan dan kenyataan 

implementasinya di lapangan.  

Tugas Gugus Kendali Mutu diantaranya adalah: 

1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan sistem penjaminan 
mutu dan layanan akademik Fakultas. 

2. Mengajukan usulan perubahan SOP kepada Lembaga 
Penjaminan Mutu Universitas. 

3. Membantu Dekan dalam proses penyusunan dokumen sasaran 
mutu Fakultas 

 

Adapun fungsi Gugus Kendali Mutu diantaranya adalah: 

1. Memantau dan mengevaluasi sasaran mutu Fakultas 
2. Melaksanakan dan mengarsipkan surat-menyurat yang 

berkaitan dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas 
3. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh tim Gugus Kendali Mutu 
4. Melaksanakan koordinasi mutu pada lembaga penjaminan mutu 

Universitas 
 

H. Kabag TU 

 Kabag Tata Usaha (TU) adalah Melaksanakan administrasi 

umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan di 

fakultas. Adapun beberapa tugas Kabag TU adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana dan program kerja bagian dan 
mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja 
Fakultas; 

2. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan di 
bidang ketatausahaan, akademik dan kemahasiswaan; 

3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data 
ketatausahaan, akademik dan kemahasiswaan; 

4. Melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan fakultas; 
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5. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan fakultas; 
6. Melaksanakan pengelolaan barang perlengkapan; 
7. Melaksanakan urusan kepegawaian; 
8. Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan; 
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di lingkungan 

fakultas; 
10. Melaksanakan administrasi perencanaan dan pelayanan 

informasi; 
11. Menyusun laporan bagian dan mempersiapkan penyusunan 

laporan fakultas 
 

I. STAF  

Staf adalah unsur karyawan di tingkat operasional Fakultas dalam 

bidang Akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

langsung kepada Kabag TU. Staf bertugas membantu melaksanakan 

seluruh kegiatan yang terkait dengan akademik di Fakultas. Adapun 

Tugas Staf adalah sebagai berikut: 

1. Membantu pimpinan dalam pembuatan draf aturan di bidang 

Pendidikan; 

2. Mengumpulkan dokumen-dokumen di bidang pendidikan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan mempersiapkan 

bahan-bahan yang diperlukan untuk evaluasi studi mahasiswa; 

3. Membantu pelaksanaan pendaftaran ulang/registrasi akademik 

mahasiswa; 

4. Membantu melakukan penyusunan jadwal perkuliahan, 

praktikum dan pelaksanaan ujian yang telah ditentukan oleh 

Ketua Jurusan/Koordinatot Program Studi; 

5. Membantu pelaksanaan administrasi perkuliahan, praktikum, 

pelaksanaan ujian dengan mengatur penggunaan ruangan, dan 

sarana akademik; 

6. Membantu pelaksanaan urusan kegiatan pertemuan 

ilmiah/guest lecture di lingkungan Fakultas; 

7. Melakukan administrasi penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di lingkungan fakultas; 

8. Membantu Fakultas/Jurusan/Program Studi dalam proses 

evaluasi mengajar dosen setiap akhir semester; 

9. Menyusun serta memberikan laporan bulanan kepada atasan 

langsun. 
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BAB III 

SDM DOSEN 

 

Sesuai dengan undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, sumber daya manusia (SDM) pada institusi pemerintah 

disebut sebagai Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Bukan PNS atau 

tenaga kontrak yang diangkat oleh pejabat institusi dan diserahi tugas ddan 

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan SK Rektor. Dengan 

mengacu pada undang-undang tersebut maka, berdasarkan statusnya 

sumber daya manusia (SDM) di Lingkungan UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri 

Purwokerto diklasifikasikan menjadi PNS dan Bukan PNS/ Kontrak. PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 

sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan. Bukan PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan 

tugas pemerintahan diangkat oleh intasnsinya sendri melalui beberapa 

syarat. 

Berdasarkan fungsinya, SDM Perguruan Tinggi diklasifikasikan 

menjadi pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan. Di dalam Pasal 1 Butir 

5 dan 6 UU.No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan; sedangkan pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong 

belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang 

sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga 
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kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, 

sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. 

Selanjutnya, dalam Pasal 39 disebutkan bahwa Tenaga 

Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang 

proses pendidikan pada satuan pendidikan. 

Sementara itu, pendidik merupakan tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi 

pendidik pada fakultas. Sedangkan tenaga kependidikan lainnya meliputi 

laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir hingga pekarya 

disebut tenaga kependidikan. 

Mengenai tugas dosen dan tenaga kependidikan dalam Pasal 39 

Ayat (1) dan UU. Sisdiknas Tahun 2003, dijelaskan bahwa: pendidik (dosen) 

merupakantenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan:  

1.  proses pembelajaran,  

2. penilaian hasil pembelajaran  

3. pembimbingan dan pelatihan,  

4. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi dosen. 

Dosen merupakan komponen yang sangat menentukan dalam 

implementasi penyelenggaraan pendidikan di tingkat fakultas. 

Keberhasilan implementasi penyelenggaraan pendidikan bergantung pada 

kemampuan dosen dalam  mengimplementasikan kompetensi 

profesionalnya terhadap proses penyelenggaraan Pendidikan. 

Dosen merupakan tenaga pendidik perguruan tinggi. Menurut UU 

RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2, 

pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dosen diangkat menurut peraturan 

perundang-undangan. Menurut UU RI No 14 tahun 2005, tentang Guru dan 

Dosen pasal 1, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan 
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ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penddikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Jadi dosen bukan hanya seorang pendidik 

profesional pada perguruan tingggi tetapi juga seorang illmuwan. Oleh 

karena itu pada pasal 45 disebutkan dosen wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan 

memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi 

tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Pada pasal 46 pemerintah mengharuskan setiap 

dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister 

untuk dosen program diploma atau program sarjana. 

Kualifikasi minimal yang harus dimiliki dosen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  

mengacu UU RI No 14/2005 pasal 46, sebagai berikut. Lulusan program 

magister untuk dosen pada program diploma dan program sarjana. 

Kualifikasi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Prof. K. 

H. Saifuddin Zuhri Purwokerto   diantaranya: 

1. Lulusan Manajeman 

2. Lulusan Akuntansi 

3. Lulusan Keuangan Islam 

4. Lulusan ekonomi 

5. Lulusan Bahasa Indonesia 

6. Lulusan Bahasa Inggris 

7. Lulusan Qur`an dan Hadist 

8. Lulusan Syariah / bidang ekonomi syariah/Islam 

 

Tentang Sertifikasi Dosen telah menetapkan 4 aspek kompetensi yang 

hendaknya dimiliki seorang dosen, yaitu sebagai berikut. 

1. Kompetensi pedagogik, antara lain mencakup : 

a. Kemampuan membuat perencanaan perkuliahan 

b. Kemampuan menerapkan berbagai pendekatan,

 metode dan teknik pembelajaran 

c. Kemampuan melakukan evaluasi dan memberikan

 penilaian hasil pembelajaran secara obyektif 

d. Kemampuan melakukan evaluasi diri (refleksi terhadap 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan) 
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e. Kemampuan mengembangkan proses pembelajaran secara 

berkelanjutan 

2. Kompetensi profesional, antara lain mencakup : 

a. Kemampuan melaksanakan seluruh aspek Tri Dharma  

b. Kemampuan merancang dan melaksanakan program 

pembelajaran yang inovatif, sesuai perkembangan ipteks. 

3. Kompetensi kepribadian, antara lain mencakup 

a. Kemampuan bekerja sama dengan berbagai unsur sivitas 

akademika 

b. Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulian, 

dengan berbagai unsur sivitas akademika 

c. Kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar 

4. Kompetensi sosial, antara lain mencakup : 

a. Kemamuan bekerja sama dengan berbagai unsur sivitas 

akademika 

b. Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan 

dengan berbagai unsur sivitas akademika 

c. Kepekaan sosial terhadap lingkugan sekitar 

 

Sementra sesuai dengan klasifikasi statusnya, dosen FEBI UIN Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto dibagi menjadi 3 yaitu dosen tetap PNS, 

Dosen Tetap Bukan PNS dan dosen Tamu. Pengelompokan dosen 

berdasarkkan kewenangan akademiknya, mengacu pada SK Menko Bidang 

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No 

38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan fungsional Dosen dan 

Angka Kreditnya, yang menyebutkan jenjang akademik dosen dari 

terendah sampai tertinggi sebagai berikut : 

1. Asisten Ahli 

2. Lektor 

3. Lektor Kepala 

4. Guru Besar 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Dosen 

Secara administratif, dosen mempunyai tugas pokok menjalankan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu memberi layanan pendidikan 
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pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dalam 

menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen berperan sebagai: 

1. Fasilitator dan narasumber pembelajaran mahasiswa. 

2. Peneliti dan pakar dalam bidang ilmunya masing-masing, untuk 

pengembangan ilmu, teknologi, kebudayaan dan seni. 

3. Pengabdi masyarakat dengan cara menerapkan keahliannya bagi 

kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kemanusiaan. 

 

Selain itu, dosen juga mempunyai fungsi dalam pengembangan 

akademik dan profesi, serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi. 

Tugas dan fungsi dosen secara spesifik antara lain : 

1. Fasilitator pembelajaran mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat 

memperoleh pengetahaun sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

2. Membimbing mahasiswa berpikir kritis dan analitis, sehingga dapat 

secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

yang telah dimilikinya. 

3. Membina mahasiswa dalam segi intelektual, sekaligus sebagai 

konselor. 

4. Menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang 

ditekuninya, sekaligus mampu menciptakan sejumlah konsep, teori 

dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya. 

5. Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi, 

seminar, jurnal ilmiah, atau pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi, kebudayaan dan/atau kesenian. 

6. Menerapkan pengetahuannya dalam kegaitan pengabdian pada 

masyarakat. 

7. Meningkatkan kualitas akademik dan kompetensi diri selaku tenaga 

pendidik. 

8. Melaksanakan kerja bersama tim dalam pengelolaan akademik untuk 

mewujudkan visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

9. Mengembangkan keprofesian dengan berperan aktif dalam organisasi 

seminar. 

10. Melakukan rencana kegiatan semesteran, realisasi kegiatan bulanan 

dan mengevaluasi realisasi yang terjadi. 

11. Menyusun portofolio/deskripsi diri pelaksanaan pendidikan dan 
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pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta 

kegiatan lain yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi 

 

Standar Mutu, Kriteria, dan Indikator Profesionalisme Dosen 

Dalam rangka mewujudkan visinya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto membina dan 

mengembangkan dosen profesional, yang mampu menerapkan kinerja 

terbaik pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, serta bidang lain yang menjadi tanggung jawabnya. 

Standar mutu, kriteria dan indikator profesionalisme dosen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Standar Mutu., Kriteria, dan Indikator Profesionalisme Dosen 

Standar Kriteria Indikator 

Profesionalisme 
tinggi 

Kepakaran 
Pengembangan 
kepakaran dan 
penguasaan ilmu 
Menerapkan 
teknologi 
instruksional 
Menerapkan etika 
pada waktu mengajar, 
meneliti dan 
melakukan kegiatan 
profesi 

Memiliki sertifikat dosen yang 
diterbitkan oleh Kementerian 
Pendidikan Nasional RI yang 
mencakup 6 aspek yaitu : 
Pengakuan atas kepakarannya, 
atau penguasaan terhadap 
disiplin ilmunya oleh kelompok 
sejawat (peer group) 
Kegiatan penelitian ilmiah 
Penulisan makalah/buku ilmiah 
Sertifikasi dalam bidang 
pengajaran 
Kepuasan mahasiswa 
Tidak terlibat dalam kegiatan- 
kegiatan yang melanggar etika, 
nilai-nilai akademik dan profesi 

 

Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Kinerja Terbaik Dosen Dalam 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen FEBI UIN 

Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto  selalu menampilkan kinerja dan 

karya terbaiknya secara terus menerus.Mengacu pada Standar Akademik 

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 
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ditetapkan standar mutu, kriteria dan indikator kinerja terbaik dosen 

seperti yang disajikan dalam Tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Kinerja Terbaik Dosen 

Standar Mutu Kinerja Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja 

pendidikan 

dan 

pengajaran 

1. Membangkitkan minat 

dan mengembangkan 

kemampuan mahasiswa 

untuk berargumentasi 

secara ilmiah 

2. Mempunyai tujuan 

pengajaran yang jelas 

3. Memiliki tantangan 

intelektual 

4. Peduli serta menghargai 

mahasiswa dari proses 

belajarnya 

 

1. Metode pengajaran 

berpusat pada 

mahasiswa (Student 

Centered Learning) 

2. Metode pengajaran 

meberikan contoh-

contoh nyata dan 

menarik dalam 

pembelajaran 

3. Materi pengajaran 

merangsang 

mahasiswa untuk aktif 

bertanya dan 

berdiskusi 

4. Materi pengajaran   

mendorong 

mahasiswa tertarik 

untuk mengetahui 

lebih jauh 

5. Materi pengajaran 

disusun sesuai dengan 

kompetensi utama, 

kompetensi 

pendukung dan 

kompetensi lain yang 

relevan 

6. Materi pengajaran 

mengacu pada rujukan 

mutakhir 

7. Memberikan respon 

positif terhadap 

pertanyaan mahasiswa 
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8. Suasana akademik 

membuat mahasiswa 

aktif dan termotivasi 

9. Mahasiswa dapat 

memilih cara 

pembelajaran yang 

sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan, 

dengan tetap 

menerapkan kaidah 

ilmiah 

 

5. Melakukan penilaian 

yang tepat dan 

memberikan umpan 

balik 

10. Tersedia rancangan 

pengajaran yang 

sesuai dengan kaidah 

yang berlaku 

11. Tersedia Satuan 

Acara Pembelajaran 

yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

12. Instrumen penilaian 

dapat mengukur 

kemampuan 

mahasiswa yang 

sesungguhnya, 

sesuai dengan 

kapasitasnya 

 

 

 

 

 

 

Kinerja 

Penelitian 

1. Keunggulan dan 

keunikan penelitian 

 

1. Publikasi ilmiah di 

jurnal nasional atau 

internasional, minimal 

satu artikel per tahun 

2. Adanya sitasi karya 

ilmiah, minimal satu 

artikel per tahun 

3. Memperoleh   dana    

penelitian melalui 

kompetisi hibah 
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4. Menjadi angggta 

komunitas ilmiah 

nasional/internasional 

2. Keikutsertaan mahasiswa 

dalam penelitian  

 

1. Pelibatan mahasiswa 

dalam penelitian 

dosen, minimal 1 orang 

per tahun 

2. Meningkatnya mutu 

penelitian mahasiswa 

 

3. .Menciptakan 

peluang/jejaring kerja 

sama 

Terlibat kerja sama 

dengan lembaga 

penelitian institusi 

terkait, secara nasional 

maupun internasional 

4. Memacu terbentuknya 

kelompok penelitian 

Terdapat kelompok   

penelitian yang  

Tangguh dan mampu 

bersaing 

 

 

 

 

 

Kinerja 

pengabdian 

pada 

masyarakat 

1. Kepuasan Pelanggan Meningkatnya 

permintaan   jasa 

layanan sosial atas 

kepakarannya 

2. Bermanfaat  untuk 

kepentingan masyarakat 

dan industry 

Meningkatnya jumlah 

dana yang bersumber 

dari kegiatan kepakaran 

3. Profesional  dalam 

memberikan kepakaran 

layanan 

Mendapatkan 

penghargaan dalam 

layanan sosial dan 

kepakaran 

 

 

 

 

 

Kinerja 

akademik 

1. Mengintegrasikan 

kegiatan pengajaran, 

penelitian dan 

pengabdian/pelayanan 

pada masyarakat yang 

relevan 

1. Terlibat aktif dalam 

ketiga dharma 

akademik (pengajaran, 

penelitian, 

pengabdian/pelayanan 

kepada masyarakat) 

2. Pengajaran dirancang 



Pedoman Pengelolaan SDM 
Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam   

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

 

22 

yang 

integrative 

berbasis pada fakta-

fakta penelitian ilmiah 

terkini Pelayanan 

profesional berbasis 

pada fakta-fakta 

penelitian ilmiah 

terkini 

 

2. Wawasan ilmu 

pengetahuan yang 

luas, dalam perspektif 

antar disiplin ilmu 

1. Tersedia RPS dan 

rancangan pengajaran 

yang berwawasan 

luas, dan terintegrasi 

2. Terlibat aktif dalam 

kerja sama penelitian 

antar disiplin ilmu 
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BAB IV 

REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN 

 
A. Dasar Rekrutmen 

Dasar rekrutmen adalah hasil perencanaan sumber daya 

manusia yang dilakukan pada tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan.Teknis rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan tetap mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh 

Peraturan Kementerian Agama RI dan petunjuk teknis yang 

dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional CPNS. 

 

B. Perekrutan dan Seleksi Tenaga Pendidik 

Perekrutan Tenaga Pendidik dan pegawai di lingkungan 

UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto didasarkan pada 

perencanaan kebutuhan Tenaga Pendidik dan pegawai dari unit 

terbawah yaitu program studi pada setiap fakultas. Pola 

perekrutan yang diterapkan oleh UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri 

Purwokerto baik Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan 

adalah: 

1. Tenaga Pendidik Tetap Jalur PNS 

Mekanisme perekrutan Tenaga Pendidik jalur PNS 

dilakukan berdasarkan petunjuk yang ditetapkan oleh 

Kementerian Agama RI tentang Pengadaan CPNS. 

Pelaksanaan rekruitmen di UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri 

Purwokerto diselenggarakan atas koordinasi Badan 

Kepegawaian Negara (BKN), KEMENPAN RB dengan 

Kementerian Agama RI yang berwenang dan memiliki tugas 

kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Berikut tahapan pelaksanaan perekrutan Tenaga Pendidik 

tetap jalur PNS yaitu: 

1) Membentuk tim panitia pelaksana pengadaan CPNS 

terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, tim seleksi 

administrasi, tim pelaksana ujian, tim pemantau ujian 

dan anggota serta menetapkan tugas dan tanggung 

jawab tim pelaksana pengadaan CPNS UIN 

Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 
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2) Merencanakan jadwal kegiatan terkait pelaksanaan 

seleksi administrasi, ujian online sistem CAT dan ujian 

SKB (menyesuaikan jadwal Panselnas). 

3) Membuat pengumuman informasi pendaftaran CPNS (dengan 

mengacu pada pengumuman yang dikeluarkan Panselnas). 

4) Melakukan seleksi administrasi. 

5) Penyerahan nomor tes. 

6) Melakukan koordinasi terkait ujian Computer Asset Test 

(CAT) dan mempersiapkan tempat seleksi peserta ujian 

on line CPNS. 

7) Pemanggilan peserta ujian CPNS yang lulus seleksi administrasi. 

8) Pelaksanaan ujian dilakukan dengan cara berbasis 

komputer on line yang disebut Computer Asset Test 

(CAT). 

9) Penyerahan hasil ujian. 

10) Pengumuman hasil seleksi final (kelulusan akhir) 

 

Persyaratan penerimaan PNS Tenaga Pendidik 

diberlakukan di UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto 

mengacu pada Buku Petunjuk Teknis yang disediakan oleh 

Pusat Kementerian Agama RI, yaitu sebagai berikut: 

1) Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 

1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas 

permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak 

hormat sebagai PNS/Swasta. 

4) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS/PNS/TNI/Polri. 

5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik 

6) Lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan Program Studi 

terakreditasi atau Perguruan Tinggi Swasta dan Program 

Studi terakreditasi B. 

7) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan 

jabatan. 



Pedoman Pengelolaan SDM 
Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam   

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

 

25 

a) Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Swasta yang 

belum terakreditasi sebelum berlakunya Keputusan 

Mendiknas Nomor 184/U/2001 tanggal 23 

November, harus disahkan oleh Kopertis/Kopertais; 

b) Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri 

atau Lembaga Pendidikan Luar Negeri, harus 

melampirkan Surat Keputusan Penetapan dan 

Penyetaraan hasil penilaian ijazah lulusan Perguruan 

Tinggi Luar Negeri dan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian 

Agama sesuai dengan  kewenangannya. 

8) Fotokopi ijazah yang dikeluarkan oleh: 

a) Institusi/Institut, dilegalisasi oleh 

Rektor/Dekan/Pembandu atau Wakil Dekan Bidang 

Akademik/Direktur Pasca Sarjana; 

b) Sekolah Tinggi, dilegalisasi oleh Ketua/Pembantu 

atau Wakil Ketua Bidang Akademik/Direktur Pasca 

Sarjana. 

c) Khusus pelamar lulusan Perguruan Tinggi 

Keagamaan Swasta (PTKS), fotokopi dapat dilegalisasi 

oleh 

1) PTKIS, fotokopi dapat dilegalisasi oleh Sekretaris 

Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta 

(Kopertais) 

2) PTKS, fotokopi dapat dilegalisasi oleh Direktur yang 

menangani urusan Pendidikan Tinggi di Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Katolik, 

Hindu dan Budha pada Kementerian Agama. 

9) Memiliki Indeks Prestasi Komulatif untuk pelamar umum, 

disabilitas, dan putra/putri Papua dan Papua Barat: 

a) Magister/Master (S2) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) 

b) Doktor (S3) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) 

10) Usia Pelamar: 

a) Paling rendah berusia 18 (delapan belas) 

b) Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal 

kelahiran yang tercamtum pada ijazah yang 
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digunakan sebagai dasar untuk pelamaran. 

11) Bersedia mematuhi ketentuan perundang-undangan pada 

Kementerian Agama. 

 

2. Tenaga Pendidik Tetap Jalur Bukan PNS/Perjanjian Kerja 

UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto juga memiliki 

Tenaga Pendidik tetap Bukan PNS. Usul kebutuhan Tenaga 

Pendidik bukan PNS dan PK diajukan kepada Direktur Jenderal 

Pendidikan Tinggi Islam, yang kemudian diverifikasi, divalidasi dan 

diusulkan ke Kementerian Agama RI. Apabila disetujui PTN 

melakukan seleksi administrasi berkas kemudian selanjutnya 

dilakukan ujian tes berbasis CAT online. Kemudian peserta yang 

dinyatakan lolos melakukan penandatangan perjanjian kerja 

sebagai Tenaga Pendidik tetap bukan PNS dan Perjanjian Kerja. 

Proses perekrutan Tenaga Pendidik tetap bukan PNS 

dilakukan secara terbuka, trasparan dan akuntabel. 

 

3. Tenaga Pendidik Tidak Tetap 

Dasar pengangkatan Tenaga Pendidik Tidak Tetap di UIN 

Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto mengacu pada: 

 

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 

Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Tenaga 

Pendidik Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Perguruan 

Tinggi Negeri 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2014 

 

C. Perekrutan Tenaga Kependidikan (TK) 

1. TK Jalur PNS (mekanisme ditetapkan Pemerintah) 

Secara umum tenaga kependidikan di UIN Prof.K.H.Saifuddin 

Zuhri Purwokerto terdiri atas dua tingkat, yaitu (1) bagian 

administrasi/tata usaha termasuk pustakawan, laboran, teknisi, 

analis, operator dan IT; serta (2) bagian pembantu pelaksana 

meliputi perawat, arsiparis, perencana, pengelola barang- jasa, 

security dan supir. Proses seleksi untuk tenaga kependidikan 

dilaksanakanoleh Biro Administrasi Umum dan Perencanaan dan 
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Keuangan (AUPK) bagian Bagian Kepegawaian dan Perundang-

Undangan UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

2. TK Jalur Tenaga Honorer (mekanisme ditetapkan UIN 

Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto) Sedangkan penerimaan 

tenaga honorer harian juga dilakukan oleh Biro AUPK bagian 

Kepegawaian dan Perundang-Undangan UIN Prof.K.H.Saifuddin 

Zuhri Purwokerto sesuai kebutuhan masing- masing unit. 

Kemudian disalurkan ke unit-unit kerja yang ada di UIN 

Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Proses rekruitmen 

(penerimaan) tenaga honorer yaitu menjalani tes keterampilan 

penggunaan komputer. 

 

D. Mekanisme Kerja Tim Pelaksana Pengadaan CPNS UIN 

Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Dalam melaksanakan tugas Tim, Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, 

Sub Tim  Seleksi Administrasi, Sub Tim Pelaksana Ujian, Sub Tim 

Pemantau, dan para anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

konsultasi, integritas dan sinkronisasi disetiap tugas dan tanggung 

jawab masing-masing. 

Ketua Tim bertanggung jawab melaksanakan dan 

mengkoorinasikan anggotanya masing-masing serta melakukan 

pengawasan, bimbingan dan arahan bagi kelancaran pelaksanaaan 

tugas. Seluruh sub tim melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 

kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 

 

E. Pola Seleksi Penerimaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

1. Formasi Tenaga Pendidik Jalur PNS 

Untuk Tenaga Pendidik tetap jalur PNS, mekanisme dan metode 

seleksi dilakukan dua tahap yaitu: 

a. Tahap pertama ujian tes secara nasional (ujian Seleksi 

Kompetensi Dasar berupa Tes Kemampuan Dasar dan Potensi 

Akademik (TKDPA) berbasis CAT online).Ujian TKDPA 

dengan isi materinya berupa Tes Wawasan Kebangsaan 

(TKW), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik 

Pribadi (TKP). 

b. Tahap kedua yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Micro 
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teaching dan Wawancara. Pada tes kedua ini akan dilaksanakan 

setelah ditetapkan hasil penilaian tes tahap pertama. 

Pengumuman tahap pertama diumumkan secara elektronik 

melalui pusat website. Bagi yang dinyatakan lolos tahap tahap 

pertama, peserta tes berhak dan wajib mengikuti ujian 

selanjutnya yaitu ujian SKB berupa tes wawancara dan micro 

teaching. 

2. Formasi Tenaga Pendidik Jalur PNS 

Untuk Tenaga Pendidik tetap jalur bukan PNS dan 

Perjanjian Kerja, mekanisme pelaksanaan ujian tes dilakukan dua 

tahap pula yaitu tahap pertama berupa ujian tertulis dalam 

bentuk Tes Kemampuan Dasar dan Potensi Akademik (TKDPA) 

dan tahap kedua yaitu Tes Kemampuan Bidang (TKB). Hasil tes 

TKDPA diumumkan secara nline.  

Selanjutnya bagi yang lolos dalam tahap tes ujian tertulis 

TKDPA maka peserta wajib melanjutkan ujian TKB dan Tes Baca 

Tulis Alquran (BTA)dan PPI.Ujian TKB ini terdiri dari tes 

penguasaan bidang/jurusan atau tes mengajar (micro teaching) 

dan tes wawancara wawasan keislaman dan integritas. Pada tes 

micro teaching ini, peserta diuji di depan dewan penguji eksternal 

(dalam ruangan kelas). Ujian tes selanjutnya adalah kemampuan 

BTA dan PPI dan dilanjutkan tes wawancara dengan tim penguji 

dari pimpinan Fakultas masing-masing bidang pelamar. 

3. Formasi Tenaga Kependidikan 

Proses pelaksanaan seleksinya dilakukan hanya satu tahap 

yaitu melalui ujian tes secara nasional (ujian Tes Kemampuan 

Dasar dan Potensi Akademik berba sis CAT). Tes ini juga 

dilakukan secara nasional, online dan terjadwal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
Dalam penjaminan mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dosen dan tenaga 

kependidikan merupakan komponen pendidikan yang utama. Tanpa 

manajemen dosen dan tenaga kependidikan yang baik mustahil Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

mencapai visinya. Buku pedoman pengelolaan SDM ini menjadi pegangan 

di dalam melaksanakan manajemen mutu dosen dan tenaga kependidikan 

agar tercapai profesionalisme SDM yang pada akhirnya akan 

meningkatkan peran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof.K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto mencapai kemajuan dan perkembangan 

bangsa. 

Sistem pengelolaan ini mengacu pada kebijakan Universitas baik 

pada pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di UIN 

Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto maupun pedoman peraturan secara 

tertulis yang berlaku dalam perundang-undangan, peraturan pemerintah, 

peraturan presiden, peraturan menteri terkait, keputusan menteri terkait, 

keputusan kepala BKN dan surat edaran dari Kementerian atari Direktorat 

Jenderal. Sistem pelaksanaan pengelolaan SDM dilakukan secara konsisten 

dengan mencakup sistem perencanaan, rekruitmen seleksi pegawai, 

orientasi dan penempatan pegawai, sistem pengembangan karir, dan 

sistem remunerasi, retensi, penghargaan dan sanksi serta sistem 

pemeberhentian pegawai. Semua sistem tersebut telah memiliki kebijakan 

dan pedoman peraturan dengan harapan dapat diwujudkan dan 

diimplementasikan secara lengkap, transparan dan akuntabel dalam 

pengelolaannya. 

 



 
 

Lampiran : Tugas Dari Strukturalisasi FEBI UIN SAIZU  

 

DEKAN 
Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. 

 

TUGAS POKOK : 

 

1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan disiplin keilmuan Fakultas.  

2. Membina dan mengembangkan penelitian baik secara individual maupun kelompok di bidang 

penelitian murni, terapan murni dan terapan.  

3. Melaksanakan kebijakan pengabdian masyarakat yang berbasis riset untuk kesejahteraan 

masyarakat.  

4. Membina dan mengembangkan tenaga edukatif dan administratif.  

5. Menjalin hubungan kerjasama yang harmonis di antara civitas akademika.  

6. Membuat kebijakan pelaksanaan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

7. Memberikan laporan pelaksanaan program fakultas kepada Rektor 

 
WEWENANG : 
 
1. Menentukan prioritas pekerjaan 
2. Merekomendasi dan menandatangani surat-surat dan dokumen dinas sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
3. Memberi penilaian kinerja bawahan. 
4. Menegur bawahan yang lalai menjalankan tugas. 
5. Meminta petunjuk atasan. 

 

 

TANGGUNGJAWAB : 

 

1. Kebenaran dan ketepatan rumusan kebijakan fakultas. 

2. Kebenaran dan ketepatan rumusan sasaran fakultas. 

3. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja. 

5. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja. 

6. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi. 

7. Kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan tugas. 

8. Kedisiplinan kerja bawahan. 

 

 

URAIAN TUGAS : 

 

1. Menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penerapannya terhadap 

pelaksanaan tugas. 

2. Merumuskan kebijakan dengan persetujuan pimpinan fakultas sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 

 
 

3. Merumuskan saran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan/pelaksanaanTri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

4. Menyusun rencana dan program kerja fakultas sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

5. Memberi tugas, arahan dan pembinaan terhadap bawahan untuk meningkatkan kemampuan 

dan kedisiplinan kerja. 

 

6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. 

7. Menetapkan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 



 
 

8. Menjalin kerjasama dengan instansi/ lembaga lain untuk peningkatan pengembangan fakultas. 

9. Menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas jabatan pada tiap waktu 

yang ditentukan. 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung. 

 

 

 

WAKIL DEKAN I 
Dr. Ahmad Dahlan, M.SI 

 

TUGAS POKOK : 

 

1. Membantu Dekan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Membantu Dekan dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan 

evaluasi pendidikan. 

3. Membina dosen di bidang akademik. 

4. Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester. 

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru fakultas. 

7. Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi. 

8. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik. 

9. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Akademik. 

10. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan. 

 

 

WEWENANG : 

 

1. Menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan melakukan evaluasi, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Menetapkan pembinaan dosen di bidang akademik.  

3. Menetapkan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

4. Menetapkan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester. 

5. Menetapkan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru.  

6. Menetapkan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi.  

7. Menetapkan pengelolaan data bidang administrasi akademik.  

8. Menetapkan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Akademik. 

9. Menetapkan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan. 

 

 

URAIAN TUGAS : 

 

1. Melakukan koordinasi dengan Ketua Jurusan dan Kabag. TU serta Koordinator Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan. 

2. Menerima data sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan 

melakukan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

3. Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan melakukan 

evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Menyusun dan melaksanakan pembinaan dosen di bidang akademik secara kontinue. 

5. Menyusun dan melaksanakan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

6. Menerima data sebagai bahan untuk memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran 

setiap semester. 

7. Menerima data sebagai bahan untuk memantau dan mengevaluasi sistem penerimaan 

mahasiswa baru. 



 
 

8. Menerima data sebagai bahan untuk pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan 

akademik dan profesi. 

9. Menerima data dan menyusun bahan untuk pengelolaan data bidang administrasi akademik. 

10. Menerima data sebagai bahan untuk koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang 

Akademik, 

 
 
11. Menerima data sebagai bahan untuk menyusun Laporan Tahunan kepada Dekan. 

12. Melakukan validasi draff pengampu sebelum dibuatkan SK Dekan. 

13. Memantau dan mereview penyusunan jadwal perkuliahan. 

14. Melaksanakan kegiatan UTS dan UAS. 

15. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan UTS dan UAS. 

16. Melakukan validasi draff pengampu semester antara sebelum dibuatkan SK Dekan. 

17. Menyelenggarakan diskusi dosen secara rutin. 

18. Menetapkan tim penilai karya ilmiah fakultas. 

19. Memberi tugas reviewer untuk review karya ilmiah dosen dalam rangka kenaikan pangkat. 

20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

 

 

 

WAKIL DEKAN II 
Dr. Atabik, M.Ag 

 

TUGAS POKOK : 

 

1. Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. 

2. Merencanakan dan mengelola anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

3. Melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga. 

4. Mengurus dan melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan dan 

tata kelola lingkungan di FEBI. 

5. Menyelenggarakan hubungan masyarakat. 

6. Menyelenggarakan pengelolaan databidangadministrasi umum. 

7. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga 

Kependidikan. 

8. Melakukan koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan setiap tahun.  

9. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang AUAK (Warek. II). 

10. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan. 

11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

 

WEWENANG : 

 

1. Menetapkan kebijakan di bidang anggaran kegiatan FEBI. 

2. Menetapkan kebijakan dalam pembinaan karier dan kesejahteraan Dosen,Tenaga 

Penunjang Akademik, dan Tenaga Administrasi. 

3. Menetapkan kebijakan berkaitan dengan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, 

ketertiban, keamanan dan tata kelola lingkungan di FEBI. 

4. Menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat. 

5. Menetapkan kebijakan untuk urusan-urusan yang terkait dengan administrasi umum. 

6. Menetapkan kebijakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja Tenaga Pendidik (Dosen) 

dan Tenaga Kependidikan. 

7. Menetapkan koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan seta tahun anggaran di FEBI. 

8. Menetapkan kebijakan di Bidang Administrasi Umum di lingkungan FEBI. 

9. Menetapkan kebijakan dalam hal penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada 

Dekan. 

 



 
 

 

TANGGUNGJAWAB : 

 

1. Ketersediaan perencanaan dan mengelola anggaran kegiatan FEBI setiap tahun anggaran. 

2. Terprogramnya rencana pembinaan karier untuk kesejahteraan Dosen,Tenaga Penunjang 

Akademik, dan Tenaga Administrasi serta adanya laporan tentang status dan DUK pegawai 

secara periodik (setiap semester). 

3. Adanya rencana kerja ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan dan tata kelola 

lingkungan FEBI serta laporan kinerja ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, 

keamanan dan tata kelola lingkungan di FEBI. 

4. Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat secara periodik. 

5. Ketersediaan laporan kinerja Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan. 

6. Kelancaran dan ketepatan kebijakan berkaitam dengan Bidang Administrasi Umum. 

7. Pembuatan Laporan Tahunan kepada Dekan. 

 

 

 

 

 

 

 

URAIAN TUGAS : 

Melaksanakan Koordinasi dengan Kabag. TU dan Koord. Administrasi dan Umum dalam 

rangka :  

 

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana Fakultas. 

2. Memastikan fasilitas dan sarana perkuliahan siap digunakan pada awal semester. 

3. Melayanai komplain mahasiswa dan dosen terkait sarana perkulihan serta tindaklanjutnya. 

4. Pengajuan usulan pengadaan sarana Fakultas. 

5. menyusun rencana, melaksanakan, menganalisis dan monitoring serta mengevaluasi kinerja 

pegawai dalam hal ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan dan tata kelola 

di lingkungan FEBI. 

6. Menyusun panduan pengurusan kenaikan pangkat dosen dan tendik di FEBI. 

7. Melayani pengajuan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat. 

8. Menetapkan tim penilai karya ilmiah Fakultas 

9. Menugaskan reviewer untuk mereview karya ilmiah dosen dalam rangka kenaikan pangkat 

10. Menerima data sebagai bahan merencanakan dan mengelola anggaran FEBI, kemudian 

menyusun perencanaan dan mengelola anggaran FEBI yang telah ditetapkan/ RKA-KL. 

11. Melaksanakan SPJ Keuangan Fakultas 

12. Mengupdate data-data diri dosen dan tenaga kependidikan secara reguler 

13. Menyusun rencana pembinaan karier dan kesejahteraan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga 

kepedidikan. 

14. Membuat database kepegawaian, menganalisis data kepegawaian sebagai bahan untuk 

pembinaan karier dan kesejahteraan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan di 

FEBI. 

15. Melaksanakan urusan-urusan yang terkait dengan hubungan masyarakat. 

16. Menjamin terselenggaranya kegiatan kearsipan, dokumentasi dan surat-menyurat baik digital 

maupun manual. 

17. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kearsipan. 

18. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga 

Kependidikan melalui LCKH dan SKP. 

19. Menerima data sebagai bahan untuk koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan 

menentukan skala prioritas kegiatan FEBI. 

20. Menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor II. 

21. Melaksanakan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan. 



 
 

22. Menyelenggarakan sidang TPKI. 

23. Menyelenggarakan sidang TPAK. 

24. Melaksanakan upaya peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan secara kontinue. 

25. Melaksanakan upaya peningkatan layanan secara kontinue. 

26. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

 

 

WAKIL DEKAN III 
Iin Solikhin, M.Ag 

 

TUGAS POKOK : 

 

1. Membantu Dekan dalampelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan serta pelayanan 

kesejahteraan mahasiswa. 

2. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi kegiatan 

kemahasiswaan. 

3. Melakukan pembinaan kesejahteraan mahasiswa. 

4. Melakukan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa. 

5. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Komisariat Ikatan Alumni Universitas Brawijaya dan 

Ikatan Alumni FEBI. 

6. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  (Wakil Rektor 

III) 

7. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan. 

 

 

WEWENANG : 

 

1. Menetapkan, merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi 

kegiatan kemahasiswaan. 

2. Menetapkan pembinaan kesejahteraan mahasiswa. 

3. Menetapkan usaha peningkatan dan pengembangan minat,bakat, dan penalaran 

mahasiswa. 

4. Menetapkan koordinasi dengan Pengurus Komisariat Ikatan Alumni Universitas FEBI dan 

Ikatan Alumni FEBI. 

5. Menetapkan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Warek III). 

6. Menetapkan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan. 

 

 

TANGGUNGJAWAB : 

 

1. Ketersediaannya perencanaan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi 

kegiatan kemahasiswaan. 

2. Terciptanya pembinaan kesejahteraan mahasiswa. 

3. Tersedianya usaha peningkatan dan pengembangan minat,bakat, dan penalaran mahasiswa. 

4. Terciptanya komunikasi/ koordinasi dengan Pengurus beserta seluruh anggota Ikatan Alumni 

FEBI. 

5. Kelancaran koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan       (Warek III). 

6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan. 

 

 

 

URAIAN TUGAS : 

 

1. Melakukan koordinasi dengan Kabag. TU dan Koordinator Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan. 



 
 

2. Menerima data, menyusun rencana, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan 

evaluasi kegiatan kemahasiswaan. 

3. Menerima data sebagai bahan pembinaan kesejahteraan mahasiswa, menyusun dan 

melaksanakan pembinaan kesejahteraan mahasiswa. 

4. Menyusun dan melaksnakan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat dan 

penalaran mahasiswa. 

5. Melaksanakan koordinasi dengan kepengurusan ikatan alumni FEBI. 

6. Melaksanakan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan. 

7. Melaksanakan sosialisasi / promosi program studi. 

8. Melaksanakan pembinaan karakter mahasiswa secara sistimatis dan masif. 

9. Melakukan pendampingan  terhadap penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan (komunitas 

-komunitas). 

10. Menginventaris kerjasamaan kemitraan yang sudah dimiliki. 

11. Mengembangan dan memperluas kerjasama kemitraan berbasis MBKM. 

12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama kemitraan. 

13. Melakukan tracer study secara kontinue dan sistematis. 

14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

 

 
 
 

KETUA JURUSAN 
Yoiz Shofwa Shafrani, SP.,M.Si 

 

TUGAS POKOK : 

 

1. Mejalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan fakultas. 

2. Menyusun rencana kegiatan/ program kerja jurusan/ prodi. 

3. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di 

jurusan/ prodi 

4. Melaksanakan pengembangan jurusan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. 

5. Mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan pemangku kepentingan 

(steakholder). 

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di tingkat 

jurusan. 

7. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dekan. 

 

 

WEWENANG : 

1. Penyelenggaraan pendidikan/akademik di jurusan; 

2. Penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan; 

3. Menyusun/ mengevaluasi beban tugas mengajar dosen setiap semester; 

4. Mengajukan usul penugasan Penasihat Akademik kepada Dekan melalui Wakil Dekan I 

(Bidang Akademik); 

5. Menyusn rencana strategi jurusan dan rencana program kerja tahunan Jurusan. 

6. Konsep beban tugas dosen mengajar per semester. 

7. Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan perkuliahan jurusan. 

8. Perkembangan kegiatan kemahasiswaan Jurusan. 

9. Penunjukan dosen pembimbing tugas akhir, mata kuliah seminar, PKL/ PPL. 

10. Layanan terhadap dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

TANGGUNGJAWAB : 



 
 

 

1. Kebenaran dan ketetapan rencana program kerja Jurusan. 

2. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat Jurusan. 

3. Kebenaran bahan kerja. 

4. Kebenaran dan ketetapan hasil kerja. 

5. Kebenaran dan ketetapan laporan. 

 

 

URAIAN TUGAS : 

1. Menyusun rencana program kerja jurusan sebagai pedoman kerja berdasarkan rencana 

strategi (renstra) Jurusan. 

2. Membuat konsep rencana pengembangan jurusan sebagai bahan masukan Dekan. 

3. Menyusun rencana biaya operasional serta pengembangan jurusan pertahun berdasarkan 

target kinerja jurusan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan pendidikan. 

4. Menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan jurusan. 

5. Membimbing dan menilai kegiatan kemahasiswaan di lingkungan jurusan untuk bahan 

pengembangan. 

6. Mengkoordinir dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan beban tugas dan keahliannya. 

7. Secara aktif melakukan upaya-upaya pengembangan dan kerja sama dengan pihak lain. 

8. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Jurusan. 

9. Sinkronisasi draff pengampu semester antara hingga terbit SK Dekan. 

10. Melaksanakan tashih soal untuk UTS dan UAS. 

11. Menyiapkan dan menyusul DED (LED) Program studi. 

12. Membuat jadwal pelaksanaan perkuliahan semester antara. 

13. Melakukan monitoring dan evaluasi perkuliahan semester antara. 

14. Menyusun laporan pelaksanaan perkuliahan semester antara. 

15. Mengolah pendaftaran ujian munaqosah. 

16. Membuat jadwal pelaksanaan ujian munaqosah. 

17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

SEKRETARIS JURUSAN 

H. Slamet Akhmadi. M.Si 
 

TUGAS POKOK : 

1. Membantu menyusun bahan konsep rencana dan program kerja tahunan jurusan sebagai 

pedoman palaksanaan tugas; 

2. Membantu menyusun bahan konsep rencana pengembangan sumber daya manusia (studi 

lanjut, pelatihan dosen, teknisi / laboran, dan tenaga kependidikan jurusan); 

3. Menyusun/mengevaluasi beban tugas mengajar dosen setiap semester; 

4. Mengkoordinir operasional ketatausahaan jurusan dan menghimpun dokumen rapat 

jurusan; 

5. Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di 

Jurusan; 

6. Menyusun konsep laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja jurusan berdasarkan 

data dan informasi. 

  

WEWENANG : 

 



 
 

1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan jurusan. 

2. Membantu Ketua jurusan dalam menyusun jadwal perkuliahan. 

3. Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan di fakultas. 

4. Mengkoordinasikan kegiatan PPL/ PBM dan atau Kuliah Kerja Nyata mahasiswa. 

5. Menyusun basis data akademik kemahasiswaan di Jurusan. 

6. Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di 

Jurusan. 

 

 

TANGGUNGJAWAB : 

 

1. Bertanggungjawab terhadap ketersediaan : 

a. Laporan hasil perumusan kebijakan jurusan. 

b. Laporan pelaksanaan seluruh kegiatan jurusan. 

2. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi 

terhadap sumber daya pada tingkat jurusan. 

 

URAIAN TUGAS : 

1. Merumuskan pelaksanaan kebijakan prodi yang berkaitan dengan pengelolaan dan 

pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat juga melakukan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa di tingkat 

prodi. 

2. Mengevaluasi sistem pengelolaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat juga melakukan pembinaan dan pelayanan 

kesejahteraan mahasiswa di tingkat prodi. 

3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Prodi. 

4. Mengikuti rapat secara periodik di tingkat jurusan dan pimpinan fakultas serta mencatat 

hasil rapat/ notulensi. 

5. Membantu Ketua Jurusan dalam hal sinkronisasi draff pengampu semester antara hingga 

terbit SK Dekan. 

6. Mereview jadwal pelaksanaan perkuliahan semester antara. 

7. Membantu Ketua Jurusan melakukan monitoring dan evaluasi perkuliahan semester antara. 

8. Mendokumentasikan administrasi pelaksanaan ujian munaqosah. 

9. Membuat rekapitulasi progress perkuliahan. 

10. Membantu Ketua Jurusan untuk melakukan tashih soal UTS dan UAS. 

11. Menyiapkan dan menyusun DED (LED) Program Studi. 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

13. Menyampaikan laporan hasil kerja kepada Pimpinan Jurusan. 

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

KOORDINATOR PROGRAM STUDI 

1. Dewi Laela Hilyatin, S.E.,M.SI ( Prodi Ekonomi Syariah) 
2. Rahmini Hadi, S.E.,M.Si (Prodi Mazawa) 

3. Hastin Tri Utami, S.E.,M.Si (Prodi Perbankan Syariah) 

 
 

TUGAS POKOK : 

1. Memimpin dan melaksanakan fungsi manajerial seperti membuat perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian proses kegiatan akademik serta pengadministrasian 



 
 

kegiatan pendukungnya pada program studi. 

2. Membantu tugas ketua jurusan dalam pelaksanaan pelaksanaan peningkatan mutu 

akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) 

pada tingkat Program Studi. 

3. Menyusun rencana dan program kerja program studi.  

4. Menyusun kurikulum, silabus, buku modul ajar, dan buku modul peraktik.  

5. Membagi tugas pengajaran kepada dosen dan teknisi. 

6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja program studi berdasarkan 

data dan informasi. 

  

WEWENANG : 

 

1. Membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan dan mengelola pendidikan, pengajaran, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam cabang ilmu yang telah ditentukan, 

serta membina civitas akademika jurusan, sesuai dengan program pendidikan yang ada 

dengan mengacu pada peraturan dan perundang undangan yang berlaku 

2. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan pada program 

studi. 

3. Pendampingan pada penyusunan jadwal perkuliahan. 

 

 

TANGGUNGJAWAB : 

 

1. Bertanggungjawab terhadap ketersediaan : 

a. Laporan hasil perumusan kebijakan prodi 

b. Laporan pelaksanaan seluruh kegiatan prodi 

3. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi 

terhadap sumber daya pada tingkat prodi 

 

 

URAIAN TUGAS : 

1. Merumuskan pelaksanaan kebijakan prodi yang berkaitan dengan pengelolaan dan 

pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat juga melakukan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa di tingkat 

prodi. 

2. Menyiapkan draff pengampu mata kuliah 

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi RPS. 

4. Mengelola administrasi perkuliahan (mendokumentasikan RPS, daftar hadir perkuliahan, 

berita  acara perkuliahan, dll). 

5. Menyiapkan draff pengampu pada pelaksanaan semester antara. 

6. Mengelola administrasi semester antara. 

7. Melayani banding nilai mahasiswa. 

8. Melayani pengajuan judul, proposal skripsi, dan ujian komprehensif. 

9. Membuat pengumuman pengajuan judul, membuat jadwal pelaksanaan ujian seminar 

proposal dan ujian komprehensif. 

10. Mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan ujian seminar proposal dan ujian 

komprehensif. 

11. Melaksanakan cek plagiarism pada setiap pengajuan proposal dan ujian skripsi. 

12. Menyusun peta jalan penelitian dan PKM berbasis prodi. 

13. Melakukan sosialisasi peta jalan penelitian dan PKM . 

14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian penelitian dan PKM dengan peta jalan 

penelitian. 

15. Mendokumentasikan karya-karya dosen dan mahasiswa. 



 
 

16. Mendokumentasikan kegiatan dan prestasi mahasiswa. 

17. Mengevaluasi sistem pengelolaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat juga melakukan pembinaan dan pelayanan 

kesejahteraan mahasiswa di tingkat prodi. 

18. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Ketua Jurusan. 

19. Menyampaikan laporan hasil kerja kepada Ketua Jurusan. 

20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS 

H. Sochimin , Lc.,M.Si 
 

TUGAS POKOK : 

 

Mengkoordinir pelaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

dalam cabang ilmu tertentu sebagai penunjang pelaksanakan tugas jurusan 

 

  

WEWENANG : 

 

1. Menyusun rencana dan program kerja atau kegiatan laboratorium; 

2. Mengkoordinir, mengatur dan mempersiapkan penggunaan laboratorium untuk 

pratikum dan penelitian; 

3. Mengajukan usulan bahan dan alat yang dibutuhkan tiap semester kepada Dekan 

melalui Wakil Dekan II (Bidang Umum dan Keuangan); 

4. Melaporkan kerusakan, kehilangan dan kekurangan – kekurangan fasilitas yang 

berada dibawah tanggung jawab ketua laboratorium kepada Dekan melalui Wakil  

Dekan II (Bidang Umum dan Keuangan); 

 

 

TANGGUNGJAWAB : 

 

1. Bertanggungjawab terhadap inventaris alat dan bahan praktikum; 

2. Menyusun laporan pengelolaan laboratorium kepada Dekan secara periodik; 

3. Memberikan pelayanan bagi civitas akademika untuk melakukan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 

 

URAIAN TUGAS : 

 

1. Merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium; 

2. Menyusun petunjuk teknis (SOP) penggunaan laboratorium; 

3. Menyusun rencana pengadaan, perawatan peralatan laboratorium;  

4. Menyiapkan jadwal kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam laboratorium; 

5. Mengkoordinasikan segala kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam laboratorium;  

6. Melakukan pembinaan kepada anggota laboratorium; 

7. Menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing dan pemberdayaan 

laboratorium;  

8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan sarana prasarana dan kegiatan 

dalam laboratorium;  

9. Membuat time schedule pelaksanaan PPL/PBM. 

10. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPL/ PBM. 

11. Melaporkan kegiatan sekurang-kurangnya setiap semester kepada Dekan; 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 



 
 

 

 

GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS 

 

 
 

TUGAS POKOK : 

 

1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan sistem penjaminan mutu dan layanan 
akademik Fakultas. 

2. Mengajukan usulan perubahan SOP kepada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas. 

3. Membantu Dekan dalam proses penyusunan dokumen sasaran mutu Fakultas. 

 

  

WEWENANG : 

 

1. Menyusun serta membuat instrumen terkait pelaksanaan monitoring, evaluasi dan survei 

kebutuhan dokumen pelaporan sesuai dengan kriteria akreditasi. 

2. Mengkaji hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi dan merumuskan perbaikan sistem 

kendali mutu di tingkat  Fakultas. 

3. Melaporkan hasil temuan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan akademik.  

4. Mendapatkan penjelasan dari individu atau unit kerja di lingkungannya berkaitan dengan 

pemenuhan sasaran mutu, baik di bidang akademik maupun non akademik. 

5. Menggali informasi dari berbagai sumber tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

peningkatan pengetahuan dan implementasi manajemen mutu Fakultas 

6. Membuat laporan pencapaian mutu Fakultas secara berkelanjutan kepada Dekan. 

 

 

TANGGUNGJAWAB : 

 

Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) adalah unit penunjang Fakultas bertanggung jawab 
kepada Dekan dalam hal pengendalian standard dan penjaminan mutu Institusi Fakultas. 

 

 

URAIAN TUGAS : 

 

1. Melaksanakan koordinasi dengan LP3M 

2. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang 

dilaksanakan oleh sekretaris dan anggota GJM – fakultas 

3. Membantu Dekan dalam menyusun perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan pembelajaran/ monev. (pembelajaran persemester, pelaksanaan 

ujian Seminar Proposal, pelaksanaan ujian Komprehensif, pelaksanaan  ujian Munaqosah, 

pelaksanaan ujian UTS dan UAS) 

4. Bertanggung Jawab dalam pelaksanaan tugas gugus mutu Fakultas dan kepada 

Dekan. 

5. Bertanggung Jawab dalam pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan Gugus 

mutu fakultas. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
Sapuan, S.Ag. M.H. 

TUGAS POKOK : 

 

1. Melaksanakan ketata usahaan dalam ruang lingkup akademik, umum dan perlengkapan, 

keuangan dan kepegawaian. 

2. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan lingkup ketatausahaan fakultas. 

3. Melaksanakan kegiatan fakultas yang sudah diprogramkan.  

4. Mengevaluasi  kegiatan fakultas yang dilaksanakan. 

5. Melaporkan kepada atasan tentang pelaksanaan kegiatan fakultas. 

6. Melakukan koordinasi, integrasi, pengendalian, sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan 

dengan Koordinator AKA dan Koordinator AUK. 

7. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia tenaga kependidikan di FEBI 

8. Pelakasanaan tugas lain sesuai perintah Pimpinan (Dekanat). 

 

  
WEWENANG : 

 

1. Mengusulkan program kegiatan lingkup ketatausahan 

2. Mengusulkan pelaksanaan kegiatan bidang ketatausahaan 

3. Meneliti, mengoreksi draf laporan kegiatan bidang ketatausahaan 

4. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan tentang pelaksanaan kegiatan 

5. Melakukan komunikasi dengan Koordinator AKA dan Koordinator AUK. 

6. Mengusulkan kegiatan dalam rangka peningkatan SDM dan mengevaluasi kemampuan staf 

dlm rangka pembinaan. 

7. Memberikan arahan terhadap pengadaan sarpras demi kenyamanan lingkungan fakultas. 

8. Memberikan sanksi kepada para tenaga kependidikan dalam hal pelanggaran pelaksanaan 

tugas dan tanggungjawab. 

 

 

TANGGUNGJAWAB : 

 

1. Tersedianya program kegiatan lingkup ketatausahaan. 

2. Terlaksananya kegiatan FEBI yang sudah diprogramkan setiap tahun. 

3. Adanya laporan evaluasi kegiatan FEBI tiap tahun anggaran. 

4. Laporan kegiatan FEBI yang akurat dan benar diterima oleh Pimpinan 

5. Terbentuknya jaringan komunikasi yang harmonis diantara pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

6. SDM dapat mengembangkan prestasi dan kinerja sesuai dengan tugas pokoknya dengan 

baik dan penuh tanggungjawab. 

7. Terlaksananya tugas dengan baik sesuai perintah. 

 

 
 

 

URAIAN TUGAS : 

 

1. Menerima arahan dari Pimpinan. 

2. Mempelajari dan mendalami tugas pokok dan fungsi Pimpinan. 

3. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program kegiatan. 

4. Mengumpulkan data untuk penyusunan program kegiatan. 

5. Mempelajari program kegiatan fakultas. 



 
 

6. Mengusulkan jadual kegiatan kepada Pimpinan. 

7. Mengkoordinasikan kegiatan dengan para koordinator AKA dan koordinator AUK. 

8. Melakukan pendelegasian wewenang kepada para koordinator sesuai tanggung jawab 

masing-masing. 

9. Memperbaiki kekurangan/ kesalahan dalam pembuatan laporan. 

10. Melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan. 

11. Mengelola administrasi seluruh kegiatan akademik. 

12. Menyampaikan arahan Pimpinan kepada para koordinator. 

13. Melaksanakan pertemuan secara berkala antara pimpinan dan staf. 

14. Melaksanakan komunikasi tentang tugas-tugas dan kegiatan bersama koordinator. 

15. Menghimpun, menelaah dan menyebarluaskan peraturan perundang- undangan yang 

berhubungan dengan kegiatan dan program kerja. 

16. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data/informasi yang berhubungan dengan 

kegiatan dan program kerja dan untuk persiapan pembuatan LAKlP. 

17. Merencanakan, menetapkan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dalam unit kerja. 

18. Melaksanakan survey kepuasan layanan akademik. 

19. Sebagai penerima tamu kedinasan pimpinan Fakultas dan melaksanakan fungsi kehumasan 

untuk kegiatan yang diselenggarakan fakultas 

20. Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah Pimpinan (Dekanat). 

 

 

KOORDINATOR URUSAN LAYANAN AKADEMIK, KEMAHASISWAAN 
DAN ALUMNI 

Tri Mulatsih Pudjileksani, S.H. 
 

TUGAS POKOK :  
 

1. Melaksanakan sebagian dari tugas Kabag. TU dalam ruang lingkup administrasi dan 

layanan akademik 

2. Menyusun rencana program dan kegiatan lingkup pengelolaan administrasi akademik , 

layanan dan Sistem informasi akademik 

3. Melaksanakan pengelolaan administrasi akademik yang meliputi administrasi, layanan dan 

sistem informasi akademik 

4. Pelaporan dan evaluasi tentang ketercapaian kinerja dan staf di Subbag. Akademik. 

5. Pembinaan dan penatalaksanaan tenaga kependidikan di Subbag, Akademik 

6. Pertanggung jawaban serta berkonsultasi dengan atasan langsung (Kabag. TU)  dan/ dengan 

Wakil Dekan l dalam ruang lingkup urusan akademik. 

 

 
WEWENANG : 
 

1. Membuat usulan dalam bentuk proposal setiap kegiatan dan program kerja kepada pimpinan 

guna terrealisir program dan kegiatan di subbag akademik. 

2. Mengatur staf dan menentukan cara/metode efektif dalam setiap pelaksanaan program dan 

kegiatan administrasi, layanan dan sistem informasi akademik 

3. Menugaskan staf untuk ikut pendidikan dan pelatihan dan mengatur staf dalam pelaksanaan 

setiap program dan kegiatan sesuai kemampuan dan keahlian. 

4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan keakademikan setiap tahun. 

5. Menyampaikan laporan dan hasil evaluasi ketercapaian kinerja kepada pimpinan. 

 

 
TANGGUNGJAWAB : 
 

1. Tersedianya Dokumen Program dan kegiatan Tahunan Subbag, Akademik 

2. Terselenggaranya pelaksanaan program dan kegiatan administrasi,layanan dan sistem informasi 



 
 

akademik secara efektif. 

3. Tersedianya dokumen/laporan tentang ketercapaian kinerja di subbag akademik dalam satu 

tahun akademik 

4. Tersedianya staf yang profesional dalam pelaksanaan program dan kegiatan di subbag 

akademik 

5. Adanya laporan dan dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program 

dan kegiatan di subbag akademik atas bimbingan dan konsultasi dengan pimpinan terkait. 

 

 

URAIAN TUGAS : 

 

1. Menerima arahan dari Kabag TU dan Wakil Dekan l FEBI. 

2. Menginventarisir seluruh rencana program dan kegiatan administrasi akademik, layanan 

dan sistem informasi akademik dalam semester gasal dan genap per tahun akademik. 

3. Menginventarisir seluruh staf akademik dengan segala kapabilitasnya guna mendukung 

program dan kegiatan. 

4. Merencanakan waktu kegiatan akademik, tempat, biaya serta vasilitas pendukung 

disesuaikan dengan kalender akademik insitut. 

 
 
 
 

5. Koordinasi dengan pihak terkait dan menugaskan staf dalam pelaksanaan pengelolaan 

administrasi akademik yang meliputi : Registrasi/Herregistrasi, Perkuliahan, UTS/UAS, 

Evaluasi Study (Pengajuan Judul, Ujian Seminar Proposal, Komprehensif dan 

Munaqosah), Wisuda, ljazah, Transkrip, Surat Keterangan Lulus, Dokumen Laboratorium, 

Dokumen Pelaksanaan Ujian,  Tracer Study. 

6. Koordinasi dengan pihak terkait dan menugaskan staf dalam pelaksanaan pengelolaan 

layanan akademik yang meliputi : Layanan kelas dan presensi, Layanan surat keluar 

dan masuk bidang akademik, Layanan permintaan data akademik. 

7. Koordinasi dengan pihak terkait dan menugaskan staf dalam pelaksanaan pengelolaan 

Sistem lnformasi Akademik yang meliputi : Recording data , nilai, KRS, KHS, Prestasi 

Akademik, Kurikulum, Pedoman Pendidikan, Pedoman Tugas Akhir, Jadwal Kuliah, Jadwal 

Ujian, Jadwal Pelaksanaan  UTS/ UAS, SK Mengajar, Jurnal. 

8. Membuat laporan dan mengevaluasi sejauh mana kegiatan dan program kerja subbag 

akademik dapat dilaksanakan dalam satu tahun akademik 

9. Mengevaluasi kinerja staf dalam satu tahun akademik baik dari tingkat Kesetiaan, Prestasi 

Kerja, Tanggung Jawab, Disiplin, Ketaatan, Kejujuran, Prakarsa dan Kepemimpinan yang 

dituangkan dalam SKP. 

10. Mengikutsertakan / menugaskan staf mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan 

dalam rangka pembinaan 

11. Pengaturan staf dalam pelaksanaan program/kegiatan di subbag akademik sesuai 

kemampuan dan keahlian masing-masing 

12. Menciptakan situasi kerja yang kondusif di subbag akademik 

13. Mempertanggungjawabkan kepada pimpinan terkait dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan di subbag akademik dalam bentuk laporan /dokumen 

14. Mendata pendaftar beasiswa dan mengirim berkas penerimaan dana beasiswa. 

15. Berkonsultasi kepada atasan langsung maupun Wakil Dekan l dalam hal urusan 

pelaksanaan program dan kegiatan di subbag akademik. 

16. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan. 

 

 
 
 
 
 



 
 

KOORDINATOR LAYANAN ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN, 
KEUANGAN DAN PELAPORAN 

Mualimah, S.E. M. Ak. 
 

TUGAS POKOK :  
 

1. Melaksanakan sebagian dari tugas Kepala bagian Tata Usaha dalam ruang lingkup  

administrasi umum (kepegawaian, rumahtangga dan perlengkapan, keuangan. 

2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dalam bentuk dana APBN yang tertuang 

dalam RKA-KL Fakultas FEBI serta  monitoring dan evaluasi anggaran, pelaporan 

keuangan keuangan fakultas 

3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan 

administrasi kepegawaian : kenaikan pangkat, mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, 

pengembangan dan kesejahteraan pegawai. 

4. Pelaporan dan evaluasi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta 

ketercapaian kinerja. 

5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan sebagian tugas Kepala Tata Usaha (KTU) dalam 

ruang lingkup bidang umum dan perlengkapan 

 

 
WEWENANG : 
 

1. Mengusulkan kegiatan program fakultas ke sub bagian perencanaan.  

2. Melaksanakan anggaran yang telah tercatat dalam RKA-KL fakultas. 

3. Mengusulkan hak pegawai (tenaga pendidik dan kependidikan) 

4. Memberikan penilaian terhadap kinerja tenaga kependidikan pada sub bagian AUK. 

5. Mengusulkan cara/metode terbaik penyiapan urusan administrasi kearsipan, pengelolaan 

tata persuratan, penggandaan, ekspedisi, serta pendokumentasian. 

6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan kegiatan kerumahtanggaan untuk 

memastikan kegiatan kerumahtanggaan berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan 

ketentuan. 

7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan kegiatan kerumahtanggaan untuk 

memastikan kegiatan kerumahtanggaan berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan 

ketentuan. 

8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan kegiatan kehumasan untuk memastikan 

kegiatan kehumasan berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan 

 

 
TANGGUNGJAWAB : 
 

1. Tercapainya program dan kegiatan pelaksanaan kerja sesuai jadwal. 

2. Ketepatan dan kebenaran penggunaan anggaran kegiatan fakultas. 

3. Mengusulkan hak pegawai (tenaga pendidik dan kependidikan). 

4. Adanya penilaian yang tertuang dalam SKP unit kerja AUK. 

5. Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung perkuliahan. 

6. Tersedianya pelayanan yang efektif dan  efisien. 

7. Tersedianya sistem pengelolaan tata persuratan, penggandaan, ekspedisi, serta 

pendokumentasian yang efektif dan efisien. 

8. Tercapainya pelayanan prima yang efektif dan efisien dan tersedianya laporan. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
URAIAN TUGAS : 
 

1. Menerima arahan dari Pimpinan (Kabag TU, WD ll). 

2. Membantu menyusun draft rencana kerja dan anggaran FEBI. 

3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan yang telah ditentukan. 

4. Melaksanakan analisis keuangan selama tahun anggaran berjalan. 

5. Melakukan verifikasi data keuangan meliputi penerimaan dan pengeluaran. 

6. Membuat cek list/ matrik kegiatan dan program. 

7. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang undangan dibidang keuangan. 

8. Mengusulkan dan memonitor tentang kenaikan pangkat struktural dan fungsional bagi tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

9. Menyusun rencana kerja sistem pelayanan naskah surat dan arsip agar pelayanan berjalan efektif, efisien. 

10. Menyusun rencana kerja pelayanan dan pemeliharaan gedung, lingkungan, peralatan kantor dan kelas, 

serta prasarana lainnya. 

11. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kehumasan. 

12. Menugaskan staf dan mengawasinya untuk : 

- Mencatat surat masuk dalam agenda surat masuk dan surat keluar dalam agenda surat keluar. 

- Memberi nomor/kode terhadap surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya. 

- Mengagendakan surat dalam system kearsipan digital. 

- Mendistribusikan surat masuk dan surat keluar kepada unit kerja di lingkungan fakultas  

- Mengirimkan surat keluar sesuai dengan alamat yang dituju. 

13. Menugaskan staf dan mengawasinya untuk : 

- Melaksanakan pelayanan dan membuat laporan penggunaan gedung, ruang kelas, dan ruang lainnya 

agar seluruh kegiatan berjalan dengan baik. 

- Melaksanakan dan membuat laporan perawatan, kebersihan ruang, gedung dan  lingkungannya 

- Melaksanakan dan membuat laporan perawatan sarana akademik dan perkantoran 

14. Menyiapkan dan melaporkan berkas – berkas perjalanan dinas 

15. Membuat laporan kegiatan kerumahtanggaan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan melakukan evaluasi 

terhadap kinerja pelayanan. 

16. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pemberitaan, informasi, komunikasi, protokol dan 

dokumentasi. 

17. Menugaskan staf dan mengawasinya untuk : 

- Memberikan informasi tentang FEBI untuk dipublikasikan dan didokumentasikan. 

- Menyaring dan menjalin informasi dari masyarakat umum organisasi organisasi non pemerintah dan 

pers. 

- Mengikuti dan menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi di lingkungan FEBI. 

18. Membuat notulen dan melaporkan dokumentasi rapat dan kegiatan di lingkungan FEBI. 

19. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan. 

 

 

TENDIK. AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
PRODI. EKONOMI SYARIAH 

(Vanndam Harjanu, S.Kom) 
 

TUGAS / TANGGUNGJAWAB : 

 

1. Pengelola induk IT untuk Layanan Akademik secara Digital di Fakultas. (Berjalannya 

layanan mahasiswa secara OL : Adm. umum dan akademik). 

2. Pengolah data mahasiswa FEBI. (Tersedianya data seluruh mahasiswa baru, mahasiswa 

aktif, cuti, mengundurkan diri, pindah dll yang digambarkan dalam statistik). 

3. Membuat jadwal perkuliahan setiap semester reguler dan semester antara. 

4. Menjadi Admin SISCA, EMIS, PDPT. (Validasi seluruh data mahasiswa dan dosen FEBI 



 
 

serta lancarnya informasi yang harus tersampaikan ke civitas akademika ) 

5. Membantu mengolah administrasi evaluasi belajar mahasiswa. (Pengajuan judul, seminar 

proposal, komprehensif dan ujian munaqosah). 

6. Bertanggungjawab dalam rangka layanan surat-surat melalui OL. (Menerima dan 

meneruskan informasi yang ada pada email fakultas kepada pihak yang dituju). 

7. Mengelola Media Center FEBI. 

8. Melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan langsung. 

(Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan akademik) 

 

 

TENDIK. AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
PRODI. EKONOMI SYARIAH 

(Zakiyatul Fakhiroh, S.Sos.I) 
 

TUGAS / TANGGUNGJAWAB : 

 

1. Mendokumentasikan data mahasiswa baru. 

2. Membantu pendampingan input nilai pada tiap semester. 

3. Mengelola KRS mahasiswa program studi ES. (Terpantaunya KRS OL, terarsipnya KRS 

mahasiswa dan tercantumnya dalam statistik). 

4. Mengelola KHS mahasiswa program studi ES. (Terkumpulnya darfar nilai dari dosen, 

terdatanya dalam SISCA, terarsipnya KHS mahasiswa dan tercetaknya KHS mahasiswa). 

5. Membantu Koordinator. Akademik dalam evaluasi keberhasilan studi mahasiswa prodi ES. 

(Evaluasi keberhasilan studi tiap akhir semester/ IPK dan evaluasi keberhasilan studi tahun 

1 s/d tahun 4). 

6. Memantau kelancaran pelaksanaan perkuliahan dan melakukan koordinasi dengan atasan 

langsung.(Membantu monitoring presensi per mata kuliah dan kelancaran perkuliahan) 

7. Melaksanakan layanan administrasi terkait dengan beasiswa. (Daftar mahasiswa yang 

memperoleh beasiswa). 

8. Membuat jadwal pelaksanaan ujian seminar proposal, komprehensif dan munaqosah 

mahasiswa program studi ES. (Terjadwalnya ujian seminar proposal, komprehensif dan 

munaqosah). 

9. Merekap nilai hasil ujian seminar proposal, komprehensif dan monaqosah mahasiswa prodi. 

ES. (Arsip data nilai ujian tersimpan). 

10. Mengelola administrasi kegiatan evaluasi studi (pengumuman sidang judul, pengajuan ujian 

seminar proposal, ujian komprehensif dan ujian munaqosah). 

11. Mempersiapkan data mahasiswa calon wisudawan prodi ES untuk yudisium. (Tersedianya 

data untuk pelaksanaan yudisium). 

12. Melakukan validasi data ijasah mahasiswa. 

13. Melakukan pendampingan cek plagiarism skripsi mahasiswa. 

14. Mempersiapkan data aplikasi dan mencetak transkrip mahasiswa. 

15. Mempersiapkan data aplikasi dan mencetak SKPI. 

16. Mengelola dokumentasi arsip akademik. 

17. Melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan langsung. 

(Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan akademik). 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

TENDIK. AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
PRODI EKONOMI SYARAIH, PERBANKAN SYARIAH DAN MAZAWA 

(Arifatul Hidayah) 
 

TUGAS / TANGGUNGJAWAB : 

 

1. Melaksanakan administrasi tata persuratan akademik dan umum. (Memproses surat-surat 

masuk dan keluar serta mengarsipkan). 

2. Membantu tugas pembuatan laporan akademik kemahasiswaan. (Menyimpan data 

mahasiswa dan dosen termasuk biodata mahasiswa dan dosen) 

3. Membantu pelaksanaan jalannya ujian proposal, komprehensif dan munaqosah. 

(Menghubungi para penguji dan mengatur jalannya ujian) 

4. Mendokumentasikan administrasi pelaksanaan ujian secara On Line/ Off Line. (Ujian 

Seminar Proposal, Komprehensif dan Munaqosah untuk kepentingan SPJ). 

5. Membantu kegiatan insidental pengelolaan pelaksanaan ujian semester. 

(Membantu pelaksanaan UTS dan UAS dan mendokumentasikan tashih soal). 

6. Membantu kelancaran pelaksanaan perkuliahan; 

(Mengigatkan dosen/ dosen LB yang akan mengajar sesuai jadwal yang sudah ditentukan) 

7. Membantu kegiatan/ pekerjaan di Sub Bag Akademik; 

(Memberikan informasi sebagai layanan kepada mahasiswa/ kehumasan) 

8. Melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan langsung. 

(Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan akademik). 

 

 

TENDIK. AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
PRODI. PERBANKAN SYARIAH 

(Isrofi Khuzeni) 
 

TUGAS / TANGGUNGJAWAB : 

 

1. Mendokumentasikan data mahasiswa baru. 

2. Membantu pendampingan input nilai pada tiap semester. 

3. Mengelola KRS mahasiswa program studi PS. (Terpantaunya KRS OL, terarsipnya KRS 

mahasiswa dan tercantumnya dalam statistik). 

4. Mengelola KHS mahasiswa program studi PS. (Terkumpulnya darfar nilai dari dosen, 

terdatanya dalam SISCA, terarsipnya KHS mahasiswa dan tercetaknya KHS mahasiswa). 

5. Membantu Koordinator. Akademik dalam evaluasi keberhasilan studi mahasiswa prodi PS. 

(Evaluasi keberhasilan studi tiap akhir semester/ IPK dan evaluasi keberhasilan studi tahun 

1 s/d tahun 4). 

6. Memantau kelancaran pelaksanaan perkuliahan dan melakukan koordinasi dengan atasan 

langsung.(Membantu monitoring presensi per mata kuliah dan kelancaran perkuliahan) 

7. Membuat jadwal pelaksanaan ujian seminar proposal, komprehensif dan munaqosah 

mahasiswa program studi PS. (Terjadwalnya ujian seminar proposal, komprehensif dan 

munaqosah). 

8. Merekap nilai hasil ujian seminar proposal, komprehensif dan monaqosah mahasiswa prodi. 

PS. (Arsip data nilai ujian tersimpan). 

9. Mempersiapkan data mahasiswa calon wisudawan prodi PS untuk yudisium. (Tersedianya 

data untuk pelaksanaan yudisium). 



 
 

10. Melakukan pendampingan cek plagiarism skripsi mahasiswa 

11. Melakukan validasi data ijasah mahasiswa. 

12. Mempersiapkan data aplikasi dan mencetak transkrip mahasiswa. 

13. Mempersiapkan data aplikasi dan mencetak SKPI. 

14. Mengelola dokumentasi arsip akademik. 

15. Melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan langsung. 

(Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan akademik) 

 

 

TENDIK. AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
PRODI. MAZAWA 

(M. Agus Atthourrokhman, S.E.) 
 

TUGAS / TANGGUNGJAWAB : 

 

1. Mendokumentasikan data mahasiswa baru. 

2. Membantu pendampingan input nilai pada tiap semester. 

3. Mengelola KRS mahasiswa program studi MZW. (Terpantaunya KRS OL, terarsipnya KRS 

mahasiswa dan tercantumnya dalam statistik). 

4. Mengelola KHS mahasiswa program studi MZW. (Terkumpulnya darfar nilai dari dosen, 

terdatanya dalam SISCA, terarsipnya KHS mahasiswa dan tercetaknya KHS mahasiswa). 

5. Membantu Koordinator. Akademik dalam evaluasi keberhasilan studi mahasiswa prodi PS. 

(Evaluasi keberhasilan studi tiap akhir semester/ IPK dan evaluasi keberhasilan studi tahun 

1 s/d tahun 4). 

6. Memantau kelancaran pelaksanaan perkuliahan dan melakukan koordinasi dengan atasan 

langsung.(Membantu monitoring presensi per mata kuliah dan kelancaran perkuliahan) 

7. Membuat jadwal pelaksanaan ujian seminar proposal, komprehensif dan munaqosah 

mahasiswa program studi MZW. (Terjadwalnya ujian seminar proposal, komprehensif dan 

munaqosah). 

8. Merekap nilai hasil ujian seminar proposal, komprehensif dan monaqosah mahasiswa prodi. 

MZW. (Arsip data nilai ujian tersimpan). 

9. Mempersiapkan data mahasiswa calon wisudawan prodi MZW untuk yudisium. 

(Tersedianya data untuk pelaksanaan yudisium). 

10. Melakukan pendampingan cek plagiarism skripsi mahasiswa. 

11. Membantu pelaksanaan BKD/ LBKD. 

12. Membantu tugas kepegawaian untuk absensi dosen dan tendik. 

13. Melakukan validasi data ijasah mahasiswa. 

14. Mempersiapkan data aplikasi dan mencetak transkrip mahasiswa. 

15. Mempersiapkan data aplikasi dan mencetak SKPI. 

16. Mengelola administrasi Laboratorium Fakultas. (Membuat laporan kegiatan laboratorium 

dan pengarsipannya). 

17. Membantu proses kelancaran kegiatan Laboratorium Fakultas. (Monitoring pelaksanaan 

kegiatan dan penyediaan sarana Laboratorium). 

18. Melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan langsung; 

(Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan) 

 

 

TENDIK. ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN, KEUANGAN & 
PELAPORAN 

( Nur Yulianti )  
 

TUGAS / TANGGUNGJAWAB : 

 

1. Membantu Koordinator Administrasi Umum dan Keuangan fakultas dalam menyediakan 



 
 

data kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

2. Membantu Koordinator AUK dalam pengajuan pencairan honorarium kegiatan 

3. Pengelolaan data administrasi kepegawaian 

4. Membantu Koordinator. AUK dalam pengelolaan barang persediaan dan sarana prasarana 

Fakultas. 

5. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan fakultas dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban; 

6. Melaksanakan tugas administrasi umum. 

(Membuat surat-surat dinas : SK, Surat Tugas, SPD, dll) 

7. Monitoring penggunaan fasilitas perkantoran; 

(Mengawasi penggunaan BMN dan Kendaraan Dinas) 

8. Penyiapan penerimaan tamu pimpinan 

9. Melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan langsung; 

(Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan) 

 

 

TENDIK. ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN 
PELAPORAN 

(Uswatun Chasanah, S.E.Sy, M.E) 
 

TUGAS / TANGGUNGJAWAB : 

 

1. Membantu Koordinator Administrasi Umum dan Keuangan fakultas dalam penyusunan 

RKAKL; 

2. Mengumpulkan data dukung pertanggungjawaban keuangan dalam rangka pemenuhan 

kelengkapan SPJ Kegiatan 

3. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan rapat Fakultas 

(Tersedianya kelengkapan rapat : undangan, konsumsi, daftar hadir,dokumentasi ) 

4. Membantu Koordinator. AUK dalam pengajuan vakasi. 

(Membuat rekapitulasi honor mengajar dosen dan dosen LB, penguji ujian proposal skripsi, 

ujian komprehensif, ujian munaqasah dan ujian tugas akhir) 

5. Membantu Koordinator. AUK dalam pencairan anggaran operasional fakultas. 

6. Membantu melaksanakan pengarsipan dokumen keuangan. 

7. Pengelolaan BMN Fakultas (sensus dan rekapitulasi rutin) 
8. Melaksanakan pengajuan lembur tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 
9. Melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan langsung; 

(Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan) 

 

 


