
 

UNIT PENGELOLA/PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA 

 

Bagian ke satu 

 

DIREKTUR 

Pasal 14 

 

1. Fungsi; 

     Direktur berfungsi sebagai pelaksana dan pengembang Tri Dharma Perguruan Tinggi 

serta pelaksana tata kerja Pascasarjana. 

2. Tugas Pokok; 

a. Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengembangkan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi; 

b. Melaksanakan tata kerja Pascasarjana. 

3. Uraian Tugas; 

a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, pengajaran,  penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat; 

b. Membina sivitas akademika (tenaga pendidik dan mahasiswa), serta tenaga 

kependidikan; 

c. Menjaga hubungan dengan lingkungan untuk menciptakan iklim akademik yang 

kondusif; 

d. Menyusun program kerja 4 tahun dan menyiapkan kegiatan tahunan, neraca anggaran 

dan pendapatan pascasarjana, serta mengadakan evaluasi dan pelaporan dalam bentuk 

laporan akuntabilitas kinerja institusi swasta (LAKIS) setiap akhir tahun; 

e. Menjalin, membina hubungan dan mengevaluasi kerja sama dengan instansi 

pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri; 

f. Membina hubungan kerjasama dengan civitas akademika, tenaga kependidikan, 

alumni, fakultas, universitas dan yayasan; 

g. Dalam menetapkan kebijakan baru dan strategis, Direktur berkonsultasi terlebih dahulu 

dengan universitas; 

h. menyampaikan memorandum akhir jabatan dihadapan BPPs. 

4. Wewenang; 

a. Mengadakan rapat pimpinan minimal sekali dalam satu bulan; 

b. Mengadakan rapat tinjauan manajemen (RTM) minimal sekali dalam tiga bulan; 

c. Mengadakan rapat BPPs minimal sekali dalam tiga bulan; 

d. Mengusulkan kepada BPPs rancangan peraturan pascasarjana; 

e. Pengusulan pembukaan program studi baru sesuai renstra program pascasarjana; 

f. Memberikan sanksi dan penghargaan terhadap pelanggaran dan prestasi akademik dan 

non akademik;  

g. Memberikan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai (SKP). 

 

5. Hubungan kerja dan tanggung jawab; 

a. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, direktur dibantu oleh sekretaris 

pascasarjana; 

b. Direktur bertanggung jawab kepada Rektor; 

c. Masa jabatan direktur 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak 

boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut; 

d. Direktur dalam mengambil keputusan strategis wajib mendapat pertimbangan BPPs; 

e. Dalam hal Direktur berhalangan hadir tertentu (tidak tetap), maka tugas-tugas Direktur 

dijalankan oleh Sekretaris Pascasarjana dengan surat penugasan; 

f. Bila Direktur berhalangan tetap, dengan pertimbangan BPPs, Rektor mengangkat 

Direktur definitif sampai akhir masa jabatan. 

6. Syarat Jabatan Direktur; 

a. Berstatus sebagai dosen tetap; 



b. Pendidikan S3; 

c. Jabatan akademik Guru Besar; 

d. Pernah menduduki jabatan struktural  Dekan atau setara; 

e. Sudah memiliki Sertifikasi Dosen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagian ke dua 

 

SEKRETARIS 

Pasal 15 

1. Fungsi; 

     Sekretaris Pascasarjana berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan 

mengevaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Program Pascasarjana. 

2. Tugas Pokok; 

Agar fungsi berjalan dengan baik, sekretaris Program Pascasarjana memiliki tugas pokok 

membantu Direktur dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.  

3. Uraian Tugas; 

a. Mengkoordinasikan laporan dari unit-unit pelaksana teknis untuk dilaporkan Direktur 

Program Pascasarjana; 

b. Menerima pelimpahan wewenang dan tugas dari Direktur Program Pascasarjana; 

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan,  penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

d. Mengkoordinasikan laporan kegiatan proses akademik dari masing-masing Program 

Studi kepada Direktur; 

e. Merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan Kalender Akademik ke masing-

masing Program studi; 

f. Mengkoordinasikan kegiatan akademik meliputi penerimaan mahasiswa baru, jadwal 

perkuliahan, UTS, UAS, proses pengajuan dan penyelesaikan tesis, serta yudisium; 

g. Membantu Direktur menyusun dan merencanakan Rencana Anggaran dan Kegiatan 

Tahunan (RKAT) serta laporan keuangan tri wulanan, semesteran dan tahunan 

Pascasarjana; 

h. Membantu Direktur menyusun program kerja 4 tahun dan menyiapkan kegiatan 

tahunan, neraca anggaran dan pendapatan pascasarjana, serta mengadakan evaluasi dan 

pelaporan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja institusi swasta (LAKIS) setiap 

akhir tahun; 

i. Melaksanakan tugas lain atas petunjuk Direktur Program Pascasarjana. 

4. Wewenang; 

a. Bertindak untuk dan  atas nama Direktur dalam pengambilan kebijakan di bidang 

akademik, administrasi umum dan keuangan serta teknologi informasi; 

b. Mewakili Direktur di dalam dan di luar Universitas; 

c. Memberikan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bawahan; 

d. Melimpahkan tugas-tugas kepada bawahan. 

5. Hubungan kerja dan tanggung jawab; 

a. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Pascasarjana dibantu oleh 

Bagian Tata Usaha; 

b. Sekretaris bertanggung jawab kepada Direktur; 

c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap tahun anggaran kepada Direktur sebagai 

bahan penyusunan LAKIS; 

d. Membantu menyusun memoradum akhir masa jabatan Direktur; 

e. Masa jabatan Sekretaris Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 

kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-

turut; 

f. Sekretaris Pascasarjana dapat membantu Direktur dalam mengambil keputusan 

strategis dan wajib mendapat pertimbangan BPPs. 

6. Syarat Jabatan Sekretaris; 

a. Berstatus sebagai Dosen Tetap; 

b. Berpendidikan S3 atau sederajat; 

b. Jabatan akademik Lektor Kepala; 

c. Pernah menduduki jabatan struktural  Ketua Program Studi atau setara; 

d. Sudah memiliki sertifikasi dosen.  

 



 

KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER 

Pasal 17 

Ketua Program Studi (KPS) Magister adalah unsur pelaksana akademik, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Ketua 

Program Studi di bantu oleh Sekretaris Program Studi. 

 

1. Fungsi; 

Ketua Program Studi Magister dan/atau Doktor berfungsi sebagai unsur pelaksana 

Tridharma perguruan tinggi  (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat). 

2. Tugas Pokok; 

Agar fungsi berjalan dengan baik, ketua program studi magister memiliki tugas pokok; 

a. Memimpin, mengembangkan program studi magister; 

b. Mengkoordinir tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan konsentrasi di masing-

masing program studi; 

c. Mengkoordinir sistem informasi teknologi (SIM T) Tridharma perguruan tinggi. 

 

3. Uraian Tugas; 

a. Membantu pimpinan pascasarjana dalam bidang Tridharma perguruan tinggi; 

b. Menyusun rencana  dan program kerja di bidang: pengembangan dan pembinaan 

pendidikan serta pengajaran; penelitian; pengabdian kepada masyarakat;  

c. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT); 

d. mengkoordinasikan tenaga akademik, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap; 

e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik secara berkala; 

f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan program studi magister untuk keperluan 

akreditasi; 

g. Menyiapkan borang akreditasi Program studi, evaluasi diri program studi dan 

mengajukan proses akreditasi serta peningkatan secara berkala; 

h. Mengevaluasi hasil kegiatan akademik, sehingga menjamin tercapainya tujuan 

program; 

i. Program Studi Magister berkoordinasi dengan Sekretaris Pascasarjana dan UPMPPs 

dalam melaksanakan Monev dan AMAI; 

j. Melakukan rapat-rapat koordinasi tugas dan fungsi. 

4. Wewenang; 

a. Memberikan perintah dan petunjuk kepada Sekretaris Program Studi; 

b. Memberikan penilaian dan teguran terhadap sekretaris Program Studi; 

c. Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada tenaga pendidik di program studi 

magister; 

d. Memberikan penilaian dan peringatan terhadap kinerja tenaga pendidik di program 

studi magister; 

e. Memberikan reward dan punishmen kepada tenaga pendidik di program studi. 

 

5. Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab; 

a. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi KPS dibantu oleh Sekretaris Program 

Studi; 

b. Dalam melaksanakan PBM, KPS melakukan konsultasi dengan Dekan Fakultas terkait; 

c. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPS berkonsultasi dan berkoordinasi 

dengan pimpinan Pascasarjana; 

d. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPS bertanggung jawab kepada Direktur. 

e. Syarat Jabatan Ketua Program Studi Magister; 

a. Berstatus dosen tetap; 

b. Pendidikan minimal S3 atau sederajat; 



c. Pangkat/golongan minimal Penata Tingkat I/III.d; 

d. Jabatan akademik minimal Lektor; 

e. Memiliki kompetensi sesuai Program Studinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEKRETARIS PROGRAM STUDI MAGISTER 

Pasal 18 

Sekretaris Program Studi (SPS) Magister adalah membantu Ketua Program Magister dalam 

mengembangkan Program Studi Magister. 

 

1. Fungsi; 

SPS Magister mempunyai fungsi membantu ketua program studi dalam pengelolaan 

sumber daya akademik dan pelaksanaan kegiatan Tridharma; 

2. Tugas Pokok; 

Agar fungsi berjalan dengan baik, sekretaris program studi mempunyai tugas pokok; 

a. Membantu kelancaran administrasi akademik program studi magister; 

b. Membantu pelaksanaan kegiatan Tridharma program studi. 

3. Uraian Tugas; 

a. Membantu KPS menyusun rencana  dan program kerja di bidang: pengembangan dan 

pembinaan pendidikan serta pengajaran; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; 

b. Membantu KPS menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT); 

c. Membantu KPS mengkoordinasikan tenaga akademik, baik dosen tetap maupun dosen 

tidak tetap; 

d. Membantu KPS membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik secara berkala; 

e. Membantu KPS mendokumentasikan seluruh kegiatan program studi magister untuk 

keperluan akreditasi; 

f. Membantu KPS menyiapkan borang akreditasi Program studi, evaluasi diri program 

studi dan mengajukan proses akreditasi serta peningkatan secara berkala; 

g. Membantu KPS mengevaluasi hasil kegiatan akademik, sehingga menjamin 

tercapainya tujuan program; 

 

4. Wewenang; 

a. Membantu KPS dalam meningkatkan kompetansi tenaga pendidik pada program studi; 

b. Membantu KPS memberikan pelayanan akademik pada program studi. 

5. Hubungan kerja dan tanggung jawab; 

a. SPS bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Magister;  

b. Dalam menjalankan tugas pokoknya SPS berkonsultasi dengan KPS. 

 

6. Syarat menjadi sekretaris program studi magister; 

a. Berstautus sebagai dosen tetap; 

b. Berpendidikan berpendidikan S-3 dengan jabatan lektor; 

c. Memiliki NIDN dan atau NIDK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagian keempat 

UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA 

 

Pasal 19 

 

1. Fungsi; 

a. Sebagai pengkaji kebijakan dalam rangka peningkatan mutu akademik; 

b. Menjamin pelaksanaan mutu akademik di Program Pascasarjana dan pelaksanaan 

mutu akademik di masing-masing Program Studi secara berkesinambungan. 

2. Tugas pokok; 

a. Menyusun dokumen kebijakan, standar dan peraturan akademik; 

b. Melakukan pengkajian kegiatan akademik; 

c. Melaksanakan pengembangan dan pengawasan mutu akademik; 

d. Mengaudit, melakukan assesment, mengevaluasi kegiatan-kegiatan akademik 

akademik dan non-akademik dan melaporkan hasil evaluasi kepada Direktur 

pascasarjana; 

e. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan 

peningkatan mutu SDM; 

f. Menjamin pelaksanaan sistem manajemen mutu akademik internal. 

3. Uraian Tugas; 

Untuk menjalankan fungsi tersebut sebagaimana ayat (1) UPMPPs mempunyai tugas 

pokok; 

a. Menyusun rancangan kebijakan akademik; 

b. Menyusun rancangan standar akademik; 

c. Menyusun rancangan peraturan akademik; 

d. Melakukan pengkajian kegiatan akademik; 

e. Melaksanakan pengembangan mutu akademik; 

f. Mengaudit kegiatan-kegiatan akademik akademik dan non-akademik; 

g. Melaksanakan asessment kegiatan akademik dan non-akademik; 

h. Mengevaluasi kegiatan akademik dan non-akademik; 

i. Memberikan laporkan hasil evaluasi kepada direktur pascasarjana; 

j. Menyelenggarakan pendidikan soft skill/enterpreneur skill yang berkaitan dengan 

peningkatan mutu SDM; 

k. Menyelenggarakan pelatihan akutansi dan IT yang berkaitan dengan mutu SDM; 

l. Melaksanakan pengawasan mutu akademik; 

m. Memberikan asistensi standarisasi dan akreditasi berbagai kegiatan akademik dan non 

akademik; 

n. Memberikan konsultasi standarisasi dan akreditasi terhadap kegiatan akademik dan 

non akademik di masing-masing Prodi; 

o. Membina dan menyiapkan akreditasi internal di masing-masing Prodi; 

p. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada Direktur Program Pascasarjana dalam 

rangka peningkatan peringkat akreditasi dan standar mutu kegiatan akademik dan non 

akademik. 

4. Wewenang; 

a. Melakukan audit internal di Program Pascasarjana dan masing-masing Program Studi; 

b. Membuat laporan hasil Audit Internal; 

c. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil Audit Internal; 

d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan SDM; 

e. Memberikan konsultasi dan pembinaan pada masing-masing Program Studi. 

5. Hubungan Kerja dan tanggung jawab; 

a. Dapat melakukan koordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu Universitas 

Warmadewa melalui gugus penjaminan mutu; 

b. Dapat melakukan hubungan kerja dengan masing-masing Program Studi melalui Tim 

Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM); 

c. Menjamin mutu akademik dan non-akademik. 



6. Syarat Ketua Unit Penjaminan Mutu 

a. Dosen tetap; 

b. Berpendidikan S3 atau sederajat; 

c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor; 

d. Memiliki kompetensi di bidang Penjaminan Mutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KELOMPOK DOSEN 

Pasal 20 

 

Kelompok dosen adalah tenaga pendidik tetap di programpascasarjana Universitas 

Warmadewa. 

1. Tugas; 

Mempunyai tugas melaksanakan pendidikan  dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) sesuai bidang ilmunya, serta 

memberikan bimbingan, pembinaan dalam kaitan proses pembelajaran mahasiswa baik 

yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler. 

 

 

2. Uraian tugas; 

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

b. Mengkaji, mengevaluasi, mengkoordinir penyempurnaan kurikulum, rencana 

pembelajaran, bahan pembelajaran, seperti Silabus, Rencana Proses Pembelajaran 

Semester (RPS), bahan ajar (Diktat/Hand Out/Modul) serta model pembelajaran 

(metode SCL) secara periodik; 

c. Mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai bidang ilmu masing-masing; 

d. Mempublikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

e. Menulis bahan ajar/buku ajar sesuai bidang ilmu; 

f. Mengajukan hak paten terhadap karya ilmu. 

3. Wewenang; 

a. Memberikan proses pembelajaran dan mengevaluasi terhadap proses pembelajaran 

sesuai bidang ilmu; 

b. Memberikan bimbingan akademik dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa; 

c. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Hubungan kerja dan tanggung jawab; 

a. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selalu berkonsuntasi dengan Ketua 

Program Studi dan bertanggung jawab kepada pimpinan Pascasarjana; 

b. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selalu berpegangan kepada kode etik 

dosen. 

5. Syarat menjadi dosen; 

a. Berpendidikan minimal S-3 atau sederajat; 

b. Memiliki jabatan akademik Lektor; 

c. Memiliki sertifikat pendidik; 

d. Memiliki NIDN dan atau NIDK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAGIAN TATA USAHA 
 

Bagian Tata Usaha adalah unit pelaksana teknis administrasi yang menunjang pelaksanakan 

pendidikan, keuangan dan sarana prasarana pada program pascasarjana yang berada di 

bawah Direktur. 

 

1. Fungsi Bagian Tata Usaha; 

a. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi akademik, administrasi keuangan, 

administrasi umum dan administrasi kemahasiswaan serta administrasi sistem 

informasi teknologi. 

2. Tugas pokok; 

a. Melaksanakan proses administrasi pendidikan dan pengajaran di Program Pascasarjana; 

b. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi akademik, dan administrasi 

kemahasiswaan, administrasi umumdan administrasi keuangan, serta administrasi 

sistem informasi teknologi; 

c. Menyediakan perlengkapan dan fasilitas lainnya berkaitan dengan pelaksanaan 

pendidikan pascasarjana; 

d. Melaksanakan inventarisasi dan memperbarui peralatan dan barang, di Program 

Pascasarjana; 

e. Merawat dan memelihara peralatan dan fasilitas yang ada di Program Pascasarjana; 

f. Mengkomunikasikan informasi yang terkait akademik, keuangan dan sarana prasarana 

ke bagian lainnya. 

3. Uraian Tugas; 

a. Menerima, mencatat, mendistribusikan surat masuk dan surat-surat keluar ke bagian 

masing-masing; 

b. Memberikan informasi kepada mahasiswa baru dan mendaftar ulang dan 

merekapitulasi mahasiswa baru untuk masing-masing program studi, sampai ke 

matrikulasi/pengayaan materi; 

c. Memilah surat masuk, maupun surat keluar yang sifatnya segera dan rutin; 

d. Mengagendakan dan mendistribusikan jadwal kuliah di masing-masing program studi, 

absensi dosen, maupun mahasiswa; 

e. Mengarsipkan nilai hasil ujian; 

f. Menata system kearsipan dokumen sesuai bidangnya; 

g. Membina dan mengawasi bawahan sesuai tugas, pokok dan fungsi; 

h. Menyiapkan, memelihara, menginventarisasi dan mengusulkan pembaharuan sarana 

dan prasarana akademik dan non akademik; 

i. Mengusulkan rencana kegiatan anggaran tahunan (RKAT) di lingkup bagian Tata 

Usaha; 

j. Membuat laporan kegiatan triwulanan, semesteran dan tahunan. 

4. Wewenang; 

a. mengajukan kepada atasan tentang keberadaan peralatan dan fasilitas yang ada di 

Program Pascasarjana; 

b. memberikan penilaian kepada bawahan; 

c. mengajukan reward dan sangsi kepada bawahan; 

d. bertanggung jawab kepada pimpinan Program Pascasarjana. 

5. Hubungan kerja dan tanggung jawab; 

a. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bagian Tata Usaha 

bertanggungjawab kepada pimpinan Pascasarjana; 

b. Kepala Bagian Tata Usaha di bantu oleh Sub.Bag. Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan, Sub.bag Administrasi Umum dan Keuangan serta Sub.Bag. Sistem 

Informasi Teknologi dan Komunikasi; 

c. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Tata Usaha berkonsultasi 

dengan pelaksana akademik dan pimpinan Pascasarjana serta bagian lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 



SUB. BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 
 

Sub. Bagian Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan pada prinsipnya melaksanakan 

fungsi administrasi akademik, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat, dan kegiatan kemahasiswaan; 

 

1. Fungsi; 

     Kepala sub.bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan memiliki fungsi mengelola 

administrasi akademik dan kemahasiswaan. 

2. Tugas pokok; 

a. Sebagai pelayan administrasi akademik dan kemahasiswaan; 

b. Sebagai petugas dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi akademik 

(SIMAK) dan kemahasiswaan (SIMSISWA). 

3. Uraian Tugas; 

a. Membantu pimpinan pascasarjana dalam bidang administrasi akademik dan 

kemahasiswaan; 

b. Merangkum rencana dan program kerja administrasi akademik dan kemahasiswaan; 

c. Merangkum Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA); 

d. Melaksanakan dan Mengevaluasi kegiatan SIMAK (Sistem Informasi Akademik) dan 

SIMSISWA (sistem Informasi Kemahasiswaan); 

e. Mengkoreksi dan memberikan paraf persetujuan surat–surat kebagian akademik, 

kebagian kemahasiswaan dan ke bagian refrensi; 

f. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan; 

g. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan unit kerja bagian akademik dan 

kemahasiswaan; 

h. Membuat laporan kegiatan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan; 

i. Melaksanakan tugas pelayanan administrasi akademik (absensi dosen dan rekapitulasi, 

Kartu Rencana Studi (KRS) dan KHS (Kartu Hasil Studi), kemahasiswaan (Absensi 

Mahasiswa dan Rekapitulasi, Kartu Mahasiswa (KTM), Cuti Mahasiswa, alumni 

(Kartu Alumni) dan refrensi (Katalog buku, jurnal); 

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan bagian akademik,bagian 

kemahasiswaan dan alumni serta refrensi; 

k. Menjalin hubungan dengan ikatan alumni Warmadewa (Ikadewa) dalam rangka 

kerjasama bidang sosial, ekonomi, dan perekrutan tenaga kerja; 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bagian Tata Usaha dan pimpinan 

Pascasarjana. 

4. Wewenang sub.bagian akademik dan kemahasiswaan; 

a. Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada staf akademik dan staf 

kemahasiswaan; 

b. Mengusulkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada staf akademik dan staf 

kemahasiswaan; 

c. Memberikan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai (SKP) bawahannya. 

5. Hubungan kerja dan tanggung jawab; 

a. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, kepala subbagian administrasi akademik 

dan kemahasiswaan bertanggungjawab kepada Bagian Tata Usaha dan pimpinan 

Pascasarjana; 

b. Kepala subagian administrasi akademik dan kemahasiswaan di bantu oleh staf 

akademik dan staf kemahasiswaan; 

c. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kepala subbag. Admin akademik dan 

kemahasiswaan berkunsultasi dengan Bagian Tata Usaha dan pimpinan Pascasarjana 

serta bagian lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUB. BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN  
 

Sub.Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada prinsipnya berfungsi menyelesaikan 

pengelolaan administrasi umum serta administrasi keuangan. 

 

1. Fungsi; 

     Kepala Subbag. Administrasi Umumdan Keuangan berfungsi sebagai pengelola  

administrasi umum dan keuangan. 

2. Tugas pokok; 

     Agar fungsi berjalan dengan baik maka kepala subbag administrasi umum dan Keuangan 

memiliki tugas pokok; 

a. Sebagai pelayan administrasi administrasi umum dankeuangan; 

b. Sebagai petugas dalam mengembangkan dan memelihara sistem informasi menejemen 

terpadu (SIM T) kepegawaian dan sarana perasarana dan keuangan. 

3. Uraian tugas; 

a. Membantu pimpinan Pascasarjana dalam bidang administrasi umum dan keuangan; 

b. Merangkum rencana dan program kerja administrasi umum dan keuangan; 

c. Merangkum rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) dan Petunjuk operasional 

(PO) Program Pascasarjana; 

d. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian), 

SIMSARANA (Sistem informasi Sarana dan Prasarana); dan SIMKEU (Sistem 

Informasi Keuangan); 

e. Mengkoreksi dan memberikan paraf persetujuan surat-surat bagian umum dan 

keuangan, bagian perlengkapan, bagian sumber daya manusia, bagian keamanan dan 

parkir; 

f. Membuat laporan dan pertanggung jawaban seluruh kegiatan di program pascasarjana; 

g. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan unit kerja administrasi keuangan dan 

administrasi umum; 

h. Membuat laporan kegiatan triwulanan, semesteran dan tahunan; 

i. Melaksanakan tugas pelayanan administrasi umum dan keuangan; 

j. mengkoordinasikan pelayanan tugas dilingkungan administrasi umum, keuangan, 

kepegawaian, keamanan dan parkir, cleaning service pascasarjana; 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan pascasarjana. 

4. Wewenang; 

a. Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada staf administrasi administrasi umum 

dan staf keuangan; 

b. Mengusulkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada staf bagian administrasi 

umum dan staf bagian administrasi keuangan; 

c. Memberikan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai (SKP) bawahannya. 

 

5. Hubungan kerja dan tanggung jawab; 

a. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kepala sub.bagian administrasi umum dan 

keuangan bertanggung jawab kepada Bagian Tata Usaha dan pimpinan Pascasarjana; 

b. Kepala Sub.bagian administrasi administrasi umum dankeuangan di bantu oleh staf 

administrasi umum dan staf administrasi keuangan; 

c. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kepala sub.bagian  administrasi umum dan 

keuangan berkunsultasi dengan Bagian Tata Usaha dan  pimpinan Pascasarjana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUB. BAGIAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI 
 

 

1. Fungsi; 

     Kepala Sub.bagian Sistem Informasi Teknologi dan Komunikasi memiliki fungsi 

menyiapkan Sistem Informasi Teknologi terkait dengan perencanaan dan pengembangan 

sistem informasi dan teknologi (SIM T). 

2. Tugas pokok; 

Agar fungsi berjalan dengan baik subbagian sistem informasi teknologi dan komunikasi 

memiliki tugas pokok melaksanakan pengelolaan informasi teknologi di Pascasarjana. 

a. Merencanakan dan mengembangkan SIM T di Pascasarjana; 

b. Mengelola feeder seluruh Program Studi Magister; 

c. Mendata home bases masing-masing Program Studi Magister (PD.Dikti); 

d. Penerimaan mahasiswa baru dan wisudawan/alumni berbasis IT; 

e. Mengelola dan mengupdate website Pascasarjana. 

3. Uraian Tugas; 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) dan PO di subbagiannya; 

b. Melaksanakan dan menjaga keamanan data SIM T, Feeder, home bases dosen, 

Website, Penerimaan mahasiswa baru dan Alumni; 

c. Mengoperasikan sistem informasi dan teknologi berbasiskan IT; 

d. Mengkoordinasikan kelengkapan data kebutuhan SIM T,Feeder, Website, Penerimaan 

mahasiswa baru dan Alumni; 

e. Mengelola data bases SIM T; 

f. Melakukan pembaharuan secara berkala terhadap keperluan data dan informasi; 

g. Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan data secara berkala; 

h. Membuat blangko-blangko isian data serta mentabulasi dan menyimpan dalam data 

bases; 

i. Melakukan pembaharuan data atau berita kegiatan dan informasi dalam website 

Pascasarjana; 

j. Mengunduh file. 

 

 

4. Hubungan kerja dan tanggung jawab; 

a. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kepala sub.bagian Sistem Informasi, 

Teknologi dan komunikasi bertanggung jawab kepada Bagian Tata Usaha dan 

pimpinan Pascasarjana; 

b. Kepala Subbagian Sistem Informasi Teknologi dan Komunikasi di bantu oleh staf 

informasi teknologi; 

c. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kepala subbagian Sistem Informasi 

Teknologi dan komunikasi berkunsultasi dengan pelaksana akademik dan pimpinan 

Pascasarjana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


