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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih karuniaNya, Pedoman Organisasi 

& Tata Kelola (Ortala) UKWMS dapat diterbitkan. Tujuan dibuatnya Pedoman ini yaitu 

untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi 

dan pedoman pelaksanaan tugas bagi masing-masing organisasi. Diterbitkannya pedoman 

baru ini diharapkan memberikan acuan yang jelas bagi pimpinan setiap unit kerja untuk 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

Buku Pedoman ini memiliki dapat memberikan arahan positif bagi setiap 

pimpinan unit kerja jika dimanfaatkan secara maksimal. Tidak hanya pimpinan unit kerja, 

namun setiap sivitas akademi UKWMS diharapkan mengetahui dan memahami isi dari 

buku pedoman ini sehingga setiap individu dapat menjalankan kewajibannya secara 

maksimal dan efektif. Kerja sama, kolaborasi dan transparansi dari setiap unit kerja untuk 

menjalankan fungsinya masing-masing akan berdampak positif bagi peningkatan mutu 

UKWMS. 

Penulis menyadari bahwa Buku Pedoman ini jauh dari sempurna dan akan terus 

berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan terkait peraturan yang ada. Semoga buku 

pedoman ini bermanfaat bagi kemajuan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 

 

 

 

        Tim Penyusun 
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Keputusan 

Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

No. 5001a/WM01/O/2012 

Tentang 

Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

 

Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

 
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan 

tridharma perguruan tinggi, perlu ditetapkan Pedoman Organisasi dan 

Tatalaksana Perguruan Tinggi; 

  2. Bahwa Penetapan Pedoman  Organisasi dan Tatalaksana diperlukan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang dari masing-masing 

organisasi; 

  3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan 

Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya dalam suatu Keputusan Rektor. 

 

 

Mengingat : 1.  Undang  Undang  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem 

Pendidikan Nasional;  

  2. Undang-Undang Republik  Indonesia Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

  3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan; 

  4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Peraturan 

Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

  5. Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tahun 2012 

 

Memperhatikan : Saran dan pendapat para Wakil Rektor dan para Pimpinan Unit Kerja 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya 
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Organisasi dan Tata  Kerja  Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya  yang dimaksud dengan:  

1.   Yayasan adalah Yayasan Widya Mandala Surabaya yang didirikan pada tanggal 7 Juli 1958 dengan 

Akte Notaris Anwar Mahajudin No. 42/1960  tanggal 11 Agustus 1960;  

2.   Universitas adalah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS);  

3.   Rektor adalah Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;  

4.   Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;  

5.   Senat  Akademik  Universitas  adalah  Senat  Akademik  Universitas  Katolik  Widya  Mandala 

Surabaya;  

6.   Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;  

7.   Dekan adalah Dekan bagi Fakultas di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;  

8.   Senat Akademik Fakultas adalah Senat Akademik Fakultas di Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya;  

9.   Program  Pascasarjana  adalah  Program  Pascasarjana  di  Universitas  Katolik  Widya  Mandala 

Surabaya;  

10.  Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana dan Direktur Perpustakaan di Universitas Katolik 

Widya Mandala Surabaya;  

11.  Statuta adalah acuan dasar penyelenggaraan kegiatan untuk merencanakan, mengembangkan dan 

menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas;  

12.  Rencana Strategis adalah rencana garis besar haluan pengembangan Universitas Katolik Widya 

Mandala Surabaya dalam lima mendatang yang merupakan penjabaran dari Statuta sebagai tolok 

ukur guna menilai keberhasilan dan kinerja manajemen Universitas;  

13.  Pedoman Organisasi dan Tatalaksana yang disingkat Pedoman Ortala adalah penjabaran Statuta 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kedalam rincian dan uraian tugas pokok dan fungsi 

manajemen  dan  organisasi  dan  hubungan  struktural  maupun  fungsional  antar  unit  kerja  di 

lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;  

14.  Program reguler adalah seluruh program pendidikan dalam jalur dan jenjang tertentu, sesuai dengan 

program studinya yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari Pemerintah, dan diikuti oleh 

peserta didik secara penuh waktu;  

15.  Ketua  adalah  pimpinan  Lembaga/Pusat  yang  bersifat  mandiri  dan  mempunyai  kewenangan 

sesuai dengan uraian jabatan yang telah ditetapkan;  

16.  Kepala adalah pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas pokok sesuai dengan uraian jabatan 

yang telah ditetapkan;  

17.  Program studi adalah satuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan atas 

dasar kurikulum;  

18.  Program studi Pascasarjana adalah program studi yang bersifat lintas/inter disiplin maupun lintas 

jurusan/fakultas  atau  lintas  Universitas  yang  diselenggarakan  di  Universitas  Katolik  Widya 

Mandala Surabaya;  

19.  Pusat studi atau pusat kegiatan adalah satuan unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan kegiatan 

operasional dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Katolik Widya 

Mandala Surabaya;  

20.  Evaluasi Diri di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya  adalah upaya sistimatik 
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untuk menghimpun dan mengolah data (fakta dan informasi) yang handal dan sahih, untuk 

meningkatkan  kinerja  sesuai  dengan  jati  diri  Universitas  Katolik  Widya  Mandala  Surabaya 

sehingga dapat digunakan sebagai landasan tindakan untuk pengembangan Universitas Katolik 

Widya Mandala Surabaya.  

  

BAB  II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

1. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai Perguruan Tinggi didirikan pada tanggal 20 

September 1960 berdasarkan Surat Keputusan Uskup Surabaya No. 131/G113/III/98 tanggal 6 Maret 1998.  

2. Universitas mempunyai tugas pokok dalam bidang pendidikan tinggi, dan berhak memberikan gelar dan 

atau sebutan kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan, berdasarkan peraturan perundangan 

yang berlaku.  

3. Pembinaan secara struktural dan fungsional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional.  

4. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang disingkat UKWMS dipimpin oleh Rektor dan berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan.  

 

Pasal 3 

Tugas  pokok  Universitas  adalah  menyelenggarakan  pendidikan    untuk  menghasilkan  tenaga akademis 

dan tenaga profesional yang dapat mengaktualisasikan diri sesuai dengan nilai-nilai hidup agama Katolik serta 

mampu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari :  

1.   dalam bidang keilmuan  

a. memiliki sikap ilmiah dalam mengamalkan ilmu pengetahuan sesuai dengan norma-norma keilmuan 

yang berlaku dalam masyarakat ilmiah;  

b. memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam bidang 

keahliannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;  

c. memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, membantu 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, membantu pengembangan ilmu  pengetahuan,  

teknologi  dan  seni  melakukan  penelitian  serta  mengembangkan  ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni dengan memimpin, mengorganisasikan, dan melaksanakan penelitian.  

 

2.   dalam bidang kepribadian  

a. memahami, menghayati serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-

prinsip Katolik, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa, dan nilai 

kehidupan modern;  

b. bersedia  dan  mampu  bertindak  sebagai  pembimbing  masyarakat  lingkungannya  dalam 

pembangunan bangsa dan negara sebagai perwujudan dari pengabdian kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan sesama manusia;  

c. menyadari  tugasnya,  mampu  dan  bertanggungjawab  dalam  bertindak  sebagai  pembaharu 

masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan integrasi antara iman dan kehidupan;  

d. mempunyai sikap keterbukaan terhadap semua golongan dalam masyarakat lingkungannya sebagai 

perwujudan cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia.   
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Pasal 4 

Identitas  atau  jati  diri  Universitas  ditunjukkan  dari  logo/lambang,  semboyan,  hymne,  mars,  dan  

bendera diatur dalam Statuta.  

   

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS 

Pasal 5 

Struktur Organisasi Universitas terdiri atas:  

1.   Rektor  

2.   Dewan Penyantun  

3.   Wakil Rektor  

4.   Senat Akademik Universitas  

5.   Unsur tenaga pengajar (dosen)  

6.   Unsur Pelaksana Akademik : Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Perpustakaan  

7.   Unsur Pelaksana Administrasi : Biro, Tata Usaha  

8.   Unsur Lain yang dianggap perlu  
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BAGIAN PERTAMA 

DEWAN PENYANTUN 

Pasal 6 

1. Dewan Penyantun merupakan lembaga konsultatif;  

2. Dewan  Penyantun  terdiri  atas  tokoh  masyarakat  dengan  tugas  untuk  ikut  mengasuh  dan 

membantu memecahkan permasalahan Universitas;  

3. Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah melalui pertimbangan  

Yayasan.  

4. Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara  para anggota Dewan Penyantun.  

5. Syarat Keanggotaan dan tata kerja Dewan Penyantun diatur oleh Rektor;  

6. Masa bakti anggota Dewan Penyantun sama dengan masa bakti Rektor;  

7. Anggota Dewan Penyantun tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota Yayasan 

 

Pasal 7 

Fungsi Dewan Penyantun adalah:  

1. mendukung kebijakan dan program kerja Universitas.  

2. membuka akses dengan semua pihak terkait (stakeholders).  

3. memberi  masukan  tentang  rencana  pengembangan  sarana,  prasarana,  sumber  daya  dan 

kerjasama Universitas.  

4. menyantuni kebutuhan Universitas dalam mencapai visi, misi dan tujuan Universitas.  

  

BAGIAN KEDUA 

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS 

Pasal 8 

1. Senat  Akademik  Universitas  merupakan  badan  normatif  dan  perwakilan  tertinggi  di  tingkat 

Universitas.  

2. Senat Akademik Universitas dipimpin oleh  Ketua Senat Akademik dan didampingi oleh Sekretaris 

Senat Akademik yang dipilih oleh dan diantara anggota senat.  

3. Ketua Senat Akademik Universitas adalah dosen tetap purna waktu yang beragama Katolik.  

4. Senat Akademik Universitas terdiri dari para Guru Besar, Pimpinan Universitas, para Dekan dan 

para Wakil Dosen yang telah mempunyai jabatan akademik dan dipilih oleh senat akademik fakultas.  

5. Jumlah  Wakil Dosen yang  dipilih oleh masing-masing senat akademik fakultas maksimal 2 (dua) 

orang dosen.  

6. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.  

7. Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Senat Akademik dapat membentuk Badan Pekerja Senat 

(BPS)dan komisi-komisi yang beranggotakan Senat Akademik Universitas.  
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Pasal 9 

Struktur Organisasi Senat Akademik Universitas adalah  

1. Pimpinan Senat;  

2. Badan Pekerja Senat (BPS);  

3. Komisi Senat.  

 

Pasal 10 

Fungsi Senat Akademik Universitas adalah  

1. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;  

2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas 

akademika;  

3. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;  

4. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan 

otonomi  keilmuan  pada  Universitas  dengan  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang- 

undangan yang berlaku 

5. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai:  

a. para calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor;  
 
b. dosen yang dicalonkan untuk memangku jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melalui Komisi 

Guru Besar;  

c. norma yang berlaku bagi sivitas akademika;  

d. pengukuhan  pemberian  gelar  doktor  kehormatan  dengan  memperhatikan    ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.  

6.   Melakukan  pengawasan  mutu  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pendidikan  Universitas  dengan 

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 10 tahun.  

 

Pasal 11 

1. Badan Pekerja Senat (BPS) merupakan organ pendukung dalam upaya mengefektifkan fungsi 

Senat Akademik Universitas; 

2. Badan Pekerja Senat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris; 

3. Badan Pekerja Senat beranggotakan Ketua BPS, Sekretaris BPS, Sekretaris Senat, Ketua Komisi 

serta Anggota Senat Akademik Universitas yang merupakan Wakil Fakultas yang diatur oleh Senat 

Akademik Universitas; 

4. Ketua, Sekretaris dan Anggota BPS ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari 

Senat Akademik Universitas; 

5. Masa jabatan pimpinan dan anggota BPS adalah empat tahun dan dapat diperpanjang dengan 

ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan.  
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Pasal 12 

Fungsi Badan Pekerja Senat adalah  

1. menyusun agenda Senat Akademik Universitas  

2. memfasilitasi kegiatan Komisi Senat Akademik Universitas  

3. merancang Keputusan Senat Akademik Universitas.  

 

Pasal 13 

1. Komisi Senat adalah bagian dari Senat Akademik Universitas yang mempunyai tugas tertentu atas 

nama Senat Akademik Universitas; 

2. Tugas  Komisi  Senat  untuk  membantu  kelancaran  tugas  Universitas  dengan  memberikan 

persetujuan dan/atau pertimbangan normatif dalam bidang komisi sesuai dengan tugas yang 

diberikan oleh Senat Akademik Universitas dan melaporkannya kepada Ketua Senat Akademik 

Universitas; 

3. Susunan keanggotaan Komisi diatur oleh Senat Akademik Universitas.  

4. Komisi Senat dipimpin oleh Ketua  yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi.  

5. Masa jabatan pimpinan komisi Senat adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan 

ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan.  

 

Pasal 14 

Komisi Senat Universitas terdiri atas  

1. Komisi Pendidikan dan Kebijakan Akademik (Komisi I);  

2. Komisi Etika (Komisi II);  

3. Komisi Pengembangan Sumberdaya (Komisi III);  

 

Pasal 15 

Tugas Komisi Pendidikan dan Kebijakan Akademik (Komisi I) adalah memberi pertimbangan dalam 

rangka penyusunan:  

1. Kebijakan Akademik  

2. Standar Akademik  

3. Peraturan Akademik  

4. Manual Mutu Akademik  

5. Dokumen Standar Mutu dan Dokumen Mutu lainnya  

6. Laporan pertanggungjawaban Rektor di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

Pasal 16 

Tugas Komisi Etika (Komisi II) adalah memberi pertimbangan dalam rangka penyusunan:  

1. Etika Moral dan Norma Akademik. 

2. Pemberian sanksi atas pelanggaran etika.  
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Pasal 17 

Tugas Komisi Pengembangan Sumberdaya (Komisi III) adalah memberi pertimbangan dalam rangka:  

1. Penyusunan Standar Tenaga Kependidikan dan Tenaga Non-Kependidikan  

2. Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan dan Non-Kependidikan  

3. Penilaian Prestasi Kerja  

4. Pengembangan sarana dan prasarana  

5. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Rektor di bidang pengembangan sumberdaya  

  

BAGIAN KETIGA 

PIMPINAN UNIVERSITAS 

Pasal 18  

Pimpinan Universitas terdiri atas :  

1. Rektor. 2. Wakil Rektor dalam bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (Wakil Rektor I).  

3. Wakil Rektor dalam bidang Administrasi Umum (Wakil Rektor II).   

 

Pasal 19 

Rektor  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Yayasan  dengan  memperhatikan  pertimbangan  Senat 

Akademik  Universitas  dan  setelah  dikonsultasikan  dengan  Ketua  Pembina  Yayasan,  kemudian 

dilaporkan ke Menteri.  

Pasal 20 

Tugas Rektor adalah :  

1. memimpin  penyelenggaraan  pendidikan,  penelitian,  pengabdian  kepada  masyarakat,  dan 

membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga non-kependidikan serta hubungan dengan 

lingkungannya;  

2. melaksanakan kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan 

pendidikan atas dasar keputusan Senat Akademik Universitas;  

3. melaksanakan rencana strategis, rencana pengembangan kampus dan rencana kerja tahunan 

sesuai dengan statuta universitas;  

4. melaksanakan  dan  mengatur  rencana  anggaran  pendapatan  dan  belanja  universitas  secara 

terpadu;  

5. mengelola sumber-sumber kekayaan universitas secara terbuka dan akuntabel;  

6. membina hubungan dengan alumni, lingkungan universitas, pemerintah daerah, badan hukum 

lainnya baik dalam maupun luar negeri dan masyarakat pada umumnya;  

7. mendelegasikan pelaksanaan tugas pimpinan universitas ditingkat fakultas dan unit-unit lain di 

lingkungan universitas;  

8. mendirikan, menghentikan dan atau menggabungkan beberapa fakultas yang mengelola dan 

melaksanakan satu atau lebih program studi dan unit-unit pelaksana akademik lainnya yang 

dipandang perlu atas persetujuan Senat Akademik Universitas;  

9. menyampaikan  laporan  tahunan  dan  laporan  akhir  masa  jabatan  kepada  Senat  Akademik 

Universitas dengan format laporan sesuai ketentuan Senat Akademik Universitas.  
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Pasal 21 

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (Wakil Rektor I) membantu Rektor 

dalam memimpin menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa serta hubungan kerja 

sama dengan masyarakat dan alumni, serta hubungan internasional.   

2. Wakil Rektor I adalah Dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Rektor 

setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas. 

 

Pasal 22 

Tugas Wakil Rektor I adalah :   

1. menyusun rencana dan program kerja universitas di bidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama, 

sistem informasi dan hubungan dengan alumni;  

2. menyusun saran alternatif di bidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama dan sistem informasi;  

3. menyusun rencana kerjasama dengan instansi lain baik dalam maupun luar negeri di bidang 

akademik, kemahasiswaan dan sistem informasi;  

4. menyusun  kebijakan  teknis,  prosedur  baku  dan  pedoman  teknis  di  bidang  akademik, 

kemahasiswaan, kerja sama dan sistem informasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;  

5. mengkoordinasi dan memberi tugas kepada Kepala Biro dan unit kerja lainnya  yang terkait dengan 

tugas bidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama dan sistem informasi; 

6. melaksanaan pembinaan dan karier akademik tenaga pengajar untuk peningkatan kompetensi dan 

kemampuan akademik;  

7. memantau pelaksanaan tugas pimpinan unit kerja dibidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama, 

dan sistem informasi;  

8. memantau pelaksanaan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di semua program studi dan sistem 

pelaporannya;  

9. mengkoordinasi dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi akademik, 

kemahasiswaan dan kerjasama;  

10. menyusun  laporan  universitas  di  bidang  akademik,  kemahasiswaan,  kerja  sama  dan  sistem 

informasi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

11. mengkoordinasi dan melaksanakan upaya kesejahteraan mahasiswa;  

12. mengkoordinasikan dan memberi tugas kepada Kepala Biro dan pimpinan unit kerja yang terkait 

bidang akademik, kemahasiswaan, pengembangan dan kerjasama, serta sistim informasi dalam 

melaksanakan tugas;  

13. mengembangkan dan memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa dan sumber dana 

bantuan lainnya;  

14. menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi alumni;  

15. memantau  hasil  pelaksanaan  kegiatan  kemahasiswaan  di  lingkungan  universitas  dan  unit 

kegiatan lainnya.  
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Pasal 23 

1. Wakil Rektor II membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi 

umum, kepegawaian dan keuangan. 

2. Wakil Rektor II adalah Dosen Tetap beragama Katolik yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Yayasan atas usulan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.  

 

Pasal 24 

Tugas Wakil Rektor II adalah:   

1. menyusun rencana dan program kerja universitas dan kebijakan teknis di bidang administrasi umum, 

keuangan dan kepegawaian;  

2. menyusun kebijakan teknis, prosedur baku, pedoman pelaksanaan dibidang administrasi umum, 

kepegawaian  dan sistem alokasi dan pelaporan keuangan;  

3. menyusun inovasi baru dan saran alternatif solusi dibidang administrasi umum, kepegawaian dan 

keuangan;  

4. menentukan  alokasi  anggaran  universitas  pada  setiap  tahun  anggaran,  untuk  ketepatan, 

akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran;  

5. menentukan skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;  

6. mengkoordinasi dan memberi tugas kepada  Kepala Biro dan unit kerja lainnya  yang terkait dengan 

tugas dibidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;  

7. mengkoordinasi pelaporan aset kekayaan dan inventaris alat/barang milik universitas;  

8. melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan universitas untuk peningkatan karier dan 

prestasi pegawai;  

9. memantau pelaksanaan tugas Kepala Biro dan pimpinan unit kerja di bidang administrasi umum, 

kepegawaian dan keuangan;  

10. menelaah  rencana  kebutuhan  pegawai  non-Dosen  untuk  melengkapi  formasi  pegawai  dan 

memimpin tugas untuk mempertimbangkan jabatan karier pegawai administrasi;  

11. memantau pelaksanaan dan pelaporan kegiatan adminstrasi umum, kepegawaian dan keuangan;  

12. menyusun  laporan  universitas  dibidang  administrasi  umum,  kepegawaian,  dan  keuangan 

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban.  
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BAB III 

UNSUR PELAKSANA 

Pasal 25 

Unsur pelaksana universitas terdiri atas :  

1. Unsur pelaksana akademik adalah:  

(a)  Fakultas  

(b)  Program Pascasarjana  

(c)  Lembaga 

2. Unsur pelaksana administrasi adalah:  

(a) Biro  

(b) Bagian Tata Usaha  

(c)  Unsur pelaksana lain yang ditetapkan Rektor sesuai dengan kebutuhan  

 

FAKULTAS 

Pasal 26 

1. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan 

fungsi universitas.  

2. Fakultas mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasional 

dan atau profesi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni tertentu.  

3. Fakultas dapat menyelenggarakan program pendidikan akademik (S1, S2 dan S3), program 

pendidikan vokasional (D1, dan D3) dan program pendidikan profesi maupun spesialis. 

4. Fakultas dapat menyelenggarakan program Pascasarjana monodisiplin  yang relevan dengan 

ruang lingkup tugas Fakultas yang bersangkutan.  

5. Fakultas dapat dibentuk, digabungkan atau dihentikan kegiatan akademiknya oleh Rektor atas 

dasar pertimbangan dan persetujuan oleh Senat  Akademik Universitas, untuk diusulkan dan 

diputuskan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.  

6. Nama-nama Fakultas dilingkungan universitas adalah :  

a) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;  

b) Fakultas Farmasi;  

c) Fakultas Bisnis; 

d) Fakultas Teknik;  

e) Fakultas Teknologi Pertanian;  

f) Fakultas Psikologi;  

g) Fakultas Keperawatan;  

h) Fakultas Filsafat;  

i) Fakultas Ilmu Komunikasi;  

j) Fakultas Kedokteran.  
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Pasal 27 

Organisasi Fakultas terdiri atas unsur-unsur:  

1. Senat Akademik Fakultas  

2. Pimpinan :   

a) Dekan; 

b) Wakil Dekan I 

c) Wakil Dekan II  

3. Unsur Pelaksana Akademik :  

a) Jurusan; 

b) Program Studi; 

c) Laboratorium; 

d) Kelompok Dosen. 

4. Unsur Pelaksana Administratif:  

Pasal 28 

1. Senat Akademik Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas. 

2. Senat Akademik Fakultas diketuai oleh seorang Ketua/Dekan dan seorang Sekretaris yang dipilih 

dari dan oleh anggota Senat.  

3. Anggota Senat Akademik Fakultas terdiri atas : Guru Besar Fakultas, Pimpinan Fakultas, Ketua 

Jurusan dan Wakil Dosen yang ditetapkan oleh Senat Akademik Fakultas.  

4. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor 

atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Fakultas.  

5. Untuk kelancaran  pelaksanaan tugas dapat dibentuk Komisi Senat  Akademik Fakultas dan Panitia 

Khusus/Ad-Hoc dan jumlah serta jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas.  

 

Pasal 29 

Tugas Senat Akademik Fakultas adalah:  

1. Menetapkan  kebijakan  pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  maupun 

kerjasama dan pengembangan kampus; 

2. Menetapkan kebijakan penilaian akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen; 

3. Menetapkan norma dan tolok ukur pelaksanaan dan penyelenggaraan fakultas, sesuai dengan 

pola ilmiah pokok universitas; 

4. Memantau dan mengevaluasi norma/etika akademik yang berlaku bagi sivitas akademika; 

5. Menilai pelaksanaan kebijakan dan evaluasi diri Fakultas serta laporan Dekan pada akhir masa 

jabatan; 

6. Memberikan persetujuan Dosen yang dicalonkan memangku jabatan Guru Besar, Lektor Kepala 

atau Lektor; 

7. Memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan keilmuan dan teknologi; 

8. Memilih Dekan dan memberi pertimbangan calon Wakil Dekan untuk diusulkan menjadi pimpinan 

Fakultas kepada Rektor.  
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Pasal 30 

1. Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor; 

2. Dalam melaksanakan tugas, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan;  

3. Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.  

 

Pasal 31 

Pimpinan Fakultas terdiri atas:  

1. Dekan; 

2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (Wakil Dekan I); 

3. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan (Wakil Dekan II).    

 

Pasal 32 

1. Dekan  memimpin  penyelenggaraan  pendidikan,  penelitian,  pengabdian  kepada  masyarakat, 

membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan  administrasi fakultas, dan 

bertanggungjawab kepada Rektor; 

2. Dekan adalah Dosen Tetap beragama Katolik yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas 

usul Rektor dipilih oleh Senat Akademik Fakultas.  

 

Pasal 33 

Tugas Dekan adalah:   

1. Mengimplementasikan  visi,  misi  dan  tujuan  Universitas  di  tingkat  fakultas  dan  unit  kerja  di 

bawahnya; 

2. Memimpin fakultas dalam proses perencanaan dan pemantauan pelaksanaan program fakultas; 

3. Menyusun strategi, kebijakan, program dan kegiatan fakultas dibidang Tri Darma Perguruan Tinggi 

dan pendampingan kemahasiswaan serta penunjang akademik secara inovatif, konsisten dan 

berkesinambungan; 

4. Mengembangkan dan mengendalikan sistem, prosedur serta standar baku kinerja pada semua unit 

kerja di fakultas; 

5. Menyusun evaluasi diri fakultas setiap tahun dan laporan penyelenggaraan program studi di 

fakultas; 

6. Mengembangkan  dan  melaksanakan  resource  sharing dalam  hal  sarana  dan prasarana 

pendidikan,  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  sumber  pendanaan  kegiatan  inter  dan  antar 

fakultas yang telah ditetapkan oleh Universitas; 

7. Memfasilitasi  tumbuh  kembang  budaya  organisasi  dan  profesionalisme  disetiap  aspek 

manajemen dan organisasi Fakultas; 

8. Bertanggung  jawab  terhadap  inventaris  Universitas  khususnya  yang  berada  di 

fakultas/jurusan/bagian; 

9. Memberikan  laporan  pertanggung  jawaban  hasil  pelaksanaan  tugas  Fakultas  kepada  Senat 

Akademik Fakultas dan Rektor setiap tahun; 

 



 10  

10. Menjamin para Ketua Jurusan selalu memperoleh informasi tentang permasalahan terkait dengan 

pengembangan program kegiatan dan tenaga kependidikan di Jurusan; 

11. Berhubungan langsung dengan pejabat di lingkungan universitas, lembaga-lembaga profesional 

dan pemerintah dalam berbagai kegiatan; 

12. Melaksanakan kepemimpinan dalam upaya untuk meningkatkan citra fakultas; 

13. Memprakarsai dan mengelola peluang kerja sama, baik di dalam maupun di luar kampus; 

14. Membantu  Rektor  dalam  menjalin,  memelihara  dan  mengembangkan  kerjasama  kemitraan 

dengan pihak terkait dibidang Tri Darma Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan citra dan 

peran universitas; 

15. Membina dan mengembangkan SDM (tenaga pendidik, peserta didik dan tenaga administrasi) baik 

teknis maupun non-teknis; 

16. Melaksanakan komunikasi secara reguler  dan efektif dengan tenaga kependidikan dan non- 

kependidikan; 

17. Mengawasi  proses  perjanjian  kerja  dan  evaluasi  kinerja  tenaga  kependidikan  dan  non- 

kependidikan beserta pengelolaan dokumen terkait; 

18. Memberikan respon yang cepat akan kebutuhan tenaga kependidikan dan non-kependidikan; 

19. Meningkatkan  keunggulan  tenaga  kependidikan  di  bidang  pengajaran,  pelayanan  dan 

pengembangan diri secara professional; 

20. Memberikan rekomendasi perihal kenaikan jenjang karier dari tenaga kependidikan dan non- 

kependidikan; 

21. Bertanggungjawab  atas  proses  semua  kontrak  kerja  untuk  tenaga  kependidikan  dan  non- 

kependidikan; 

22. Menelaah dan menganalisis beban kerja dari setiap tenaga kependidikan yang tertuang dalam 

Form Beban Tugas Dosen; 

23. Menetapkan prosedur, batas waktu, kelayakan dan dokumen administrasi lainnya yang berkaitan 

dengan jabatan akademik dari tenaga kependidikan; 

24. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh 

tenaga kependidikan; 

25. Mensinergikan usaha  pengembangan  substansi  keilmuan  dan  metode  pembelajaran  untuk 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan pengembangan di 

tingkat fakultas.  

 

Pasal 34 

1. Wakil  Dekan  membantu  Dekan  untuk  mengkoordinasikan  dan  menyelaraskan  pelaksanaan 

kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; 

2. Wakil dekan adalah Dosen Tetap Fakultas beragama Katolik, yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Fakultas. 
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Pasal 35 

Tugas Wakil Dekan I adalah:    

1. Membantu  Dekan  dalam  merancang  visi,  misi,  nilai,  tujuan,  dan  sasaran  Fakultas  serta 

menjabarkannya dalam Rencana Strategis dan Rencana Operasional Fakultas, khususnya di bidang 

akademik, kemahasiswaan dan kerjasama; 

2. Membantu Dekan dalam mengelola program studi yang berada di bawah koordinasinya melalui 

penyusunan  struktur  organisasi  dan  tata  kelola  yang  jelas,  khususnya  di  bidang  akademik, 

kemahasiswaan dan kerjasama; 

3. Membantu Dekan dalam koordinasi kebijakan dan program antar program studi yang berada di 

bawah koordinasinya, khususnya di bidang akademik, kemahasiswaan dan kerjasama; 

4. Membantu  Dekan  dalam  melakukan  pengelolaan  fungsional  dan  operasional  Fakultas  yang 

meliputi planning, organizing, staffing, leading, dan controlling; 

5. Membantu Dekan dalam membangun mutu Fakultas dan program studi yang berada di bawah 

koordinasinya khususnya di bidang akademik, kemahasiswaan dan kerjasama, ex officio Ketua 

Gugus Jaminan Mutu (KPM); 

6. Membantu Dekan dalam penyusunan kebijakan untuk penetapan standar mutu, implementasi, 

monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kualitas berkelanjutan khususnya di bidang akademik, 

kemahasiswaan dan kerjasama; 

7. Membantu Dekan dalam penetapan kebijakan dan merancang strategi pengembangan minat calon 

mahasiswa, rekrutmen dan seleksi mahasiswa, dan penentuan mahasiswa transfer untuk program 

studi yang berada di bawah koordinasinya; 

8. Membantu Dekan dalam penyusunan kebijakan dan menetapkan strategi untuk pengembangan dan 

peningkatan kualifikasi dosen tetap dan tenaga kependidikan, ditinjau dari aspek kuantitas  

dan kualitasnya; 

9. Membantu Dekan dalam sosialisasi kebijakan dan informasi untuk dosen, tenaga kependidikan, dan 

mahasiswa khususnya untuk bidang akademik, kemahasiswaan dan kerjasama; 

10. Membantu Dekan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi peningkatan kuantitas dan 

kualitas layanan dan kegiatan kemahasiswaan; 

11. Membantu Dekan dalam pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain, baik di dalam 

maupun di luar negeri; 

12. Melaksanakan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Ketua Program Studi 

dalam pelaksanaan tugas; 

13. Membina kegiatan penalaran, bakat/kegemaran dan minat mahasiswa; 

14. Membina organisasi kemahasiswaan; 

15. Membina dan meningkatkan peran alumni; 

16. Melaksanakan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Ketua Program Studi 

dalam pelaksanaan tugas; 

17. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas. 
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Pasal 36 

Tugas Wakil Dekan II adalah:  

1. organisasi dan tata kelola yang jelas, khususnya di bidang administrasi umum, keuangan dan 

kepegawaian; 

2. Membantu Dekan Membantu Dekan dalam merancang visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran Fakultas 

serta menjabarkannya dalam Rencana Strategis dan Rencana Operasional Fakultas, khususnya di 

bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; 

3. Membantu Dekan dalam mengelola program studi yang berada di bawah koordinasinya melalui 

penyusunan struktur dalam koordinasi kebijakan dan program antar program studi yang berada di 

bawah koordinasinya, khususnya di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; 

4. Membantu  Dekan  dalam  melakukan  pengelolaan  fungsional  dan  operasional  Fakultas  yang 

meliputi planning, organizing, staffing, leading, dan controlling; 

5. Membantu Dekan dalam membangun mutu Fakultas dan program studi yang berada di bawah 

koordinasinya khususnya di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, dengan 

senantiasa berkoordinasi dengan Gugus Jaminan Mutu; 

6. Membantu Dekan dalam penyusunan kebijakan untuk penetapan standar mutu, implementasi, 

monitoring  dan  evaluasi,  serta  peningkatan  kualitas  berkelanjutan  khususnya  di  bidang 

administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; 

7. Membantu Dekan dalam penetapan kebijakan dan merancang strategi pengembangan minat calon 

mahasiswa, rekrutmen dan seleksi mahasiswa, dan penentuan mahasiswa transfer untuk program 

studi yang berada di bawah koordinasinya; 

8. Membantu Dekan dalam penyusunan kebijakan dan menetapkan strategi untuk pengembangan dan 

peningkatan kualifikasi dosen tetap dan tenaga kependidikan, ditinjau dari aspek kuantitas dan 

kualitasnya; 

9. Membantu Dekan dalam pengembangan investasi sarana prasarana dan sistem informasi yang 

mendukung kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, ditinjau dari aspek mutu dan kecukupannya; 

10. Membantu Dekan dalam pengelolaan dana di tingkat fakultas dan program studi yang berada di 

bawah koordinasinya; 

11. Membantu Dekan dalam sosialisasi kebijakan dan informasi untuk dosen, tenaga kependidikan, dan 

mahasiswa khususnya untuk bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; 

12. Membantu Dekan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi peningkatan kuantitas dan 

kualitas layanan dan kegiatan kemahasiswaan; 

13. Membantu Dekan dalam penyusunan kebijakan dan strategi untuk peningkatan dana penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

14. Menjamin ketertiban, kebersihan, keindahan, kenyamanan dan keamanan Fakultas; 

15. Melakukan pengawasan terhadap aset Fakultas; 

16. Melaksanakan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja sama, 

dan Ketua Program Studi dalam pelaksanaan tugas; 

17. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas. 
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Pasal 37 

Unsur pelaksana Fakultas terdiri atas:  

1. unsur pelaksana Akademik: Jurusan , Laboratorium; 

2. unsur pelaksana Administrasi: Bagian Tata Usaha; 

3. unsur pelaksana lain yang ditetapkan oleh Dekan. 

 

Pasal 38 

1. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan 

akademik dan/atau profesional dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni tertentu; 

2. Jurusan merupakan pelaksana akademik pada Fakultas multiprogram yang menghasilkan lulusan 

sesuai dengan jenis dan nama program studinya;  

 

Pasal 39 

1. Jurusan terdiri atas:  

a) Unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris; 

b) Unsur Pelaksana Akademik : program studi dan para dosen; 

c) Unsur penunjang pelaksana operasional akademik : Laboratorium.   

2. Ketua Jurusan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Fakultas; 

3. Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul  Rektor setelah 

mendapat pertimbangan Dekan; 

4. Ketua  dan  Sekretaris  Jurusan  adalah  Dosen  Tetap  yang  beragama  Katolik  atau  sekurang- 

kurangnya menghormati prinsip-prinsip agama Katolik; 

5. Masa jabatan Pimpinan Jurusan adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak 

menghilangkan hak Yayasan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan ketentuan tidak lebih 

dari dua kali masa jabatan berturut-turut.  

 

Pasal 40 

Ketua Jurusan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di 

tingkat program studi, di bawah koordinasi Dekan.  

 

Pasal 41 

Tugas Ketua Jurusan adalah:  

1. menetapkan  strategi  pelaksanaan  program,  dibidang  Tri  Darma  Perguruan  Tinggi  dibawah 

koordinasi Dekan; 

2. melaksanakan,  memfasilitasi  dan  memantau  proses  pendidikan  dan  pengajaran  oleh  Dosen 

berdasarkan atas kurikulum dan silabi yang telah diberlakukan; 

3. mensinergikan usaha pengembangan substansi keilmuan dan pembelajaran di laboratorium untuk 

pelaksanaan kurikulum program studi; 

4. menyusun evaluasi diri program studi di lingkungan Jurusan; 
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5. membantu pelaksanaan program resource sharing dalam hal sarana dan prasarana pendidikan dan 

sumber daya manusia; 

6. memfasilitasi tumbuh kembang budaya organisasi dan profesionalisme di setiap aspek kehidupan 

organisasi Jurusan; 

7. mengontrol rancangan dan penggunaan dana operasional  dan menyusun laporan keuangan setiap 

tahun; 

8. bertanggung  jawab  dan  merawat  semua  alat/barang  inventaris  Universitas,  khususnya  yang 

berada di Jurusan/Bagian; 

9. memberikan masukan dan penilaian terhadap kinerja Dosen dalam pelaksanaan kegiatan atau tugas 

pokok dan fungsi sebagai tenaga pengajar; 

10. memberikan laporan pertanggungjawaban hasil analisis tugasnya kepada Dekan setiap tahun. 

 

Pasal 42 

Sekretaris Jurusan membantu tugas Ketua Jurusan dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

  

Pasal 43 

1. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik di tingkat Jurusan yang dibentuk sebagai satuan 

rencana belajar untuk pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasional dan 

atau pendidikan profesi yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa 

dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran dan tujuan kurikulum 

berbasis kompetensi; 

2. Program Studi membantu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berdasar satuan rencana 

belajar dan kurikulum yang telah ditetapkan; 

3. Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dibantu oleh Sekretaris Program Studi; 

4. Ketua Program Studi bertugas membantu pimpinan Jurusan/Fakultas dalam melaksanakan tugas 

pokok  dan  fungsinya,  dan  dipilih  diantara  tenaga  pengajar  pada  Program  Studi  yang 

bersangkutan, serta diangkat atau diberhentikan oleh Yayasan atas usul Dekan Fakultas setelah 

mendapat pertimbangan dari Senat Akademik fakultas; 

5. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah empat tahun dan dapat diperpanjang dengan tidak lebih 

dari dua kali masa jabatan; 

6. Bila Jurusan hanya mempunyai satu Program Studi (Prodi) maka Ketua dan Sekretaris Jurusan 

merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi; 

7. Fakultas monoprogram dapat memiliki lebih dari satu Program Studi yang langsung di bawah 

koordinasi Dekan;  

8. Jenis, nama dan jumlah Program Studi ditetapkan oleh Rektor, atas usul Dekan setelah mendapat 

pertimbangan Senat Akademik Fakultas.  
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Pasal 44 

Tugas Ketua Program Studi adalah: 

1. memberikan masukan kepada Ketua Jurusan/Bagian dalam penyusunan kebijakan, program dan 

kegiatan Jurusan di bidang akademik; 

2. memberikan masukan kepada Ketua Jurusan/Bagian dalam rangka penilaian terhadap kinerja staf 

pengajar dibidang pendidikan; 

3. merancang  sistem  dan  prosedur  serta  standar  kinerja  bidang  kurikulum  dan  pelaksanaan 

akademik di program studi; 

4. membantu  Ketua  Jurusan  dalam  menjalin,  memelihara  dan  mengembangkan  kerjasama 

strategis dengan pihak terkait di bidang pendidikan dan pengembangan kurikulum; 

5. memberikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Jurusan.  

 

Pasal 45 

1. Laboratorium adalah salah satu unsur penunjang pelaksanaan fungsi pendidikan akademik, 

pendidikan vokasional dan atau pendidikan profesi di Jurusan dan berfungsi sebagai pusat 

pengembangan keilmuan dari suatu cabang ilmu, teknologi, humaniora dan seni. 

2. Laboratorium dipimpin oleh Ketua yang dijabat oleh seorang dosen tetap yang beragama Katolik 

atau sekurang-kurangnya menghormati prinsip-prinsip agama Katolik dengan jabatan akademik 

serendah-rendahnya Lektor yang keahliannya telah memenuhi syarat sesuai dengan cabang ilmu 

pengetahuan, tekmologi dan/atau seni tertentu. 

3. Jenis,  nama  dan  jumlah  laboratorium  akan  ditetapkan  oleh  Dekan  setelah  mendapatkan 

pertimbangan Senat Akademik Fakultas. 

4. Ketua Laboratorium bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan dan berada di bawah koordinasi 

Dekan. 

5. Ketua Laboratorium membantu penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

suatu cabang keilmuan, teknologi, humaniora dan seni yang dilaksanakan oleh Dosen. 

6. Ketua Laboratorium adalah dosen. 

7. Ketua  Laboratorium  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Rektor  atas  usul  Dekan  berdasarkan 

pertimbangan dari Ketua Jurusan, dan setelah dipilih dari anggota Jurusan yang keahliannya telah 

memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni. 

8. Laboratorium lintas Jurusan dan Program Studi dapat dibentuk oleh dan berada di bawah koordinasi 

Dekan.  

Pasal 46 

Tugas Ketua Laboratorium adalah :  

1. memberikan  masukan  kepada  Ketua  Jurusan/Prodi  dalam  pengembangan  keilmuan  dan 

penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Jurusan di bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

2. memberikan masukan kepada Ketua Jurusan terhadap penilaian kinerja staf pengajar dalam 

kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

3. mengembangkan tugas pokok Dosen dalam pelaksanaan fungsi pembelajaran di Program Studi;  
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4. mengelola prosedur dan standar kinerja bidang pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di Laboratorium; 

5. membantu  Ketua  Jurusan  dalam  menjalin,  memelihara  dan  mengembangkan  kerjasama 

strategis dengan pihak terkait di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

6. memberikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugasnya di Laboratorium kepada 

Ketua Jurusan/Bagian. 

 

Pasal 47 

1. Dosen adalah pegawai yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama 

mengajar. 

2. Jenis dan jenjang kepangkatan dan jabatan fungsional Dosen tersebut diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan 

keilmuan, teknologi, humaniora dan seni, Dosen berada dalam Jurusan/Bagian yang sesuai dengan 

cabang ilmu yang dikuasainya. 

4. Pembinaan  jenjang  karier  akademik  dan  jabatan  fungsional  Dosen  diatur  sesuai  dengan 

peraturan kepegawaian, di bawah koordinasi Dekan.  

 

Pasal 48 

1. Dosen mempunyai tugas pokok untuk mendidik, membimbing dan atau melatih mahasiswa 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, memberikan bimbingan/pendampingan, 

konsultasi dan pengamatan yang bersifat akademis maupun non- akademis. 

2. Dosen mempunyai fungsi untuk mengembangkan keilmuan dan keahlian yang sesuai dengan minat 

dan latar belakang pendidikannya serta menumbuhkan komitmen institusional secara bertanggung 

jawab.  

   

PROGRAM PASCASARJANA 

Pasal 49 

1. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan akademik pascasarjana lintas/antar 

disiplin dari sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan 

berada di bawah Rektor. 

2. Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.  

3. Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur. 

4. Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur.  

 

Pasal 50 

Fungsi Program Pascasarjana:  

1. pelaksana dan penanggung jawab kegiatan pendidikan dan penelitian pada program magister dan 

program doktor yang bersifat multidisiplin keilmuan; 

2. sebagai lembaga pengembangan ilmu yang bersifat multidisiplin keilmuan; 
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3. sebagai pengendali baku mutu pendidikan seluruh program magister dan program doctor; 

4. menjalin keserasian pelaksanaan dan fungsi Program Pascasarjana di Universitas Katolik Widya 

Mandala Surabaya; 

5. melaksanakan urusan Tata Usaha Program Pascasarjana  

  

Pasal 51 

Program Pascasarjana terdiri atas:  

1. Direktur  

2. Wakil Direktur  

3. Ketua Program Studi  

4. Ketatausahaan  

 

Pasal 52 

Tugas Direktur Pascasarjana adalah:  

1. menyusun  strategi,  prosedur  dan  program  pengembangan  pendidikan  dan  penelitian  di 

Pascasarjana; 

2. memimpin  pelaksanaan  akademik  tingkat  Pascasarjana  untuk  multidisiplin  keilmuan  dan 

memimpin penyelenggaraan pendidikan dan penelitian serta membina peserta didik dan tenaga 

administrasi;  

3. mengelola administrasi akademik dan keuangan di tingkat Pascasarjana;  

4. mengembangkan institusi Pascasarjana dan menjamin baku mutu lulusan;  

5. melakukan  koordinasi  dengan  Dekan  Fakultas  terkait  untuk  mengembangkan  Sumber  Daya 

Manusia dan baku mutu antar Program Studi Pascasarjana;  

6. memfasilitasi auditor akademik maupun program pembinaan keilmuan lainnya.  

 

Pasal 53 

1. Wakil  Direktur  memimpin  penyelenggaraan  pendidikan,  penelitian,  pengabdian  kepada 

masyarakat dan bidang penunjang akademik. 

2. Wakil Direktur  adalah Dosen Tetap yang beragama Katolik yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Yayasan atas usulan Rektor setelah mendapat pertimbangan Direktur.  

 

Pasal 54 

Tugas Wakil Direktur adalah:  

1. membantu Direktur dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan program Pascasarjana di 

bidang akademik;  

2. memberikan arahan dan peningkatan pelaksanaan strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

program Pascasarjana di bidang akademik;  

3. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembelajaran di program studi 

dan menyusun evaluasi diri bidang akademik;  
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4. mengelola implementasi hasil pengembangan sistem dan prosedur serta standar kinerja bidang 

akademik program Pascasarjana secara sinergis dan integratif;  

5. membantu  Direktur  dalam  menjalin,  memelihara  dan  mengembangkan  kerjasama  dan 

pengembangan strategis dengan pihak terkait di bidang Tri darma Perguruan Tinggi; 

6. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat;  

7. memberikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur; 

8. membantu Direktur dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan program Pascasarjana di 

bidang administrasi umum dan keuangan;  

9. menyusun rancangan pendapatan dan alokasi anggaran terpadu pada setiap tahun anggaran;  

10. mengendalikan  pengelolaan  administrasi  umum  dan  keuangan  untuk  mendukung  proses 

pembelajaran;  

11. mengkoordinasikan kegiatan operasional pencapaian sasaran pokok program tahunan program 

Pascasarjana melalui pengendalian anggaran;  

12. mengelola pembinaan karier pegawai administrasi;  

13. memberikan  arahan  dan  memantau  pelaksanaan  tugas  dari  pegawai  administrasi  program 

Pascasarjana menyangkut tugas, wewenang dan tanggung jawabnya di bidang pelaksanaan 

pengelolaan administrasi umum, akademik dan keuangan;  

14. mengendalikan,  memelihara  dan  mengembangkan  inventaris  untuk  menjamin  keutuhan  dan 

perawatan inventaris di program Pascasarjana;  

15. memberikan  penilaian  terhadap  kinerja  pegawai  administrasi  sesuai  dengan  standar  yang 

ditetapkan Universitas;  

16. memberikan laporan pertanggungjawaban hasil analisis tugasnya kepada Direktur.  

   

Pasal 55 

1. Program studi Pascasarjana adalah unsur pelaksana program Pascasarjana multidisiplin pada 

bidang studi tertentu yang berada di bawah Direktur.  

2. Program studi Pascasarjana dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dipilih diantara Dosen Program 

Studi yang bersangkutan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.  

3. Jenis, nama dan jumlah program studi Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat 

pertimbangan Dekan Fakultas terkait dan diusulkan oleh Direktur Program Pascasarjana.  

 

Pasal 56 

Tugas Ketua Program Studi Pascasarjana:  

1. bertanggung  jawab  atas  jaminan  baku  mutu  pendidikan  dan  kelancaran  proses  belajar  dan 

mengajar pada program studi;  

2. melakukan koordinasi kegiatan akademik dengan kelompok fungsional peer group bidang/cabang 

keilmuan dan unit kerja yang lain;  

3. bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum pada program studi yang bersangkutan;  
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4. bertanggung  jawab  atas  penilaian  relevansi  kurikulum  program  studi  dengan  kebutuhan 

masyarakat;  

5. mengusulkan nama Dosen pembimbing/penasehat akademik untuk tesis atau disertasi kepada 

Direktur. 

 

Pasal 57 

1. Ketatausahaan pada program Pascasarjana melakukan tugas untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan  proses  pembelajaran  Pascasarjana,  melaksanakan  tugas  dari  pimpinan  dan 

memfasilitasi kebutuhan Auditor Akademik dan Komisi Keilmuan. 

2. Uraian  jabatan,  masa  jabatan,  jumlah  dan  jenis  satuan  kerja  pada  program  Pascasarjana 

ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana berdasar atas kebutuhan dan efisiensi.  

   

LEMBAGA 

Pasal 58 

1. Lembaga merupakan unsur pelaksana teknis akademik di lingkungan  Universitas.  

2. Lembaga melaksanakan misi Universitas di bidang masing-masing disamping memberikan nilai 

tambah sebagai sumber pendapatan bagi perkembangan Universitas.  

3. Lembaga dapat membawahi Pusat Kajian.  

4. Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul 

Rektor.  

5. Jenis, nama dan jumlah Lembaga ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat 

Akademik Universitas.  

 

Pasal 59 

Fungsi Lembaga adalah:  

1. mengkoordinasi, membina, memantau, menilai dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan 

kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi;  

2. memberi  masukan  berupa  konsep  pembinaan  dan  pengembangan  kegiatan  Tri  Darma 

Perguruan Tinggi;  

3. memberikan nilai tambah sumber pendapatan bagi pengembangan Universitas;  

4. mengelola administrasi Lembaga dan mengkoordinasikan pusat/unit kegiatan di bawahnya.  

 

Pasal 60 

1. Pimpinan Lembaga adalah Ketua. 

2. Ketua  Lembaga  diusulkan,  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Rektor  setelah  mendapat 

pertimbangan dari Senat Akademik Universitas.  

3. Masa jabatan Ketua Lembaga adalah empat tahun dan dapat diperpanjang dengan tidak boleh lebih 

dari dua kali masa jabatan.  
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Pasal 61 

Tugas Ketua Lembaga adalah:  

1. menyusun program kerja, prosedur dan baku mutu Lembaga sebagai pedoman kerja; 

2. merumuskan unggulan kelembagaan untuk peningkatan kerjasama dengan instansi terkait baik 

dalam maupun luar negeri;  

3. mengusulkan peraturan kontribusi Universitas berkaitan dengan dana yang didapat Lembaga 

untuk disetujui oleh Rektor;  

4. mengembangkan, merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai serta menjalin 

kerjasama kelembagaan di pusat studi/pusat kegiatan, baik di dalam dan di luar Universitas 

sesuai dengan bidang masing-masing;  

5. mengkoordinasi dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan;  

6. menyediakan  basis  data  sebagai  sumber  data  dan  informasi  lembaga  untuk  kepentingan 

Universitas dan unit kerja terkait;  

7. mengkoordinasikan  dan  mengembangkan  peran  dan  fungsi  Pusat-Pusat  yang  ada  untuk 

melaksanakan misi Universitas serta menyusun evaluasi diri Lembaga dan Pusat;  

8. melakukan koordinasi dengan Dekan maupun unit kerja terkait untuk pengembangan fungsi dan 

program Lembaga dan pusat studi/pusat kegiatan;  

9. mengelola anggaran dan pelaporannya sesuai dengan penetapan Rektor;  

10. menyusun laporan Lembaga dan Pusat-Pusat yang ada, sesuai dengan hasil yang telah dicapai 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.  

 

Pasal 62 

Unsur Pelaksana Lembaga terdiri atas:  

1. Unsur pelaksana operasional adalah Pusat Studi/Pusat Kegiatan.  

2. Unsur Pelaksana Administrasi adalah Bagian Tata Usaha. 

 

Pasal 63 

1. Pusat Studi/Pusat Kegiatan merupakan unsur pelaksanaan operasional program Lembaga dalam 

bidang masing-masing, dengan pendekatan multi/antar disiplin keilmuan berdasarkan pola ilmiah 

pokok Universitas.  

2. Pusat  Studi/Pusat  Kegiatan  merupakan  unit  yang  dapat  memberikan  nilai  tambah  sebagai 

sumber pendapatan Universitas, sesuai aturan yang berlaku.  

3. Pusat Studi/Pusat Kegiatan merupakan unit kelembagaan untuk melaksanakan tugas kerjasama 

kelembagaan berdasarkan kemitraan, serta wajib mengevaluasi dan melaporkan kepada Ketua 

Lembaga dan/atau Rektor. 
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Pasal 64 

1. Pusat Studi dipimpin oleh Kepala. 

2. Kepala Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga setelah 

mendapat pertimbangan dari para Dekan.  

3. Tatacara penetapan Kepala  Pusat ditetapkan oleh Rektor.  

4. Masa jabatan Kepala Pusat adalah empat tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk jabatan yang 

sama.  

5. Pusat Studi dapat membentuk atau menambah unit lainnya sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan dan pertimbangan Ketua Lembaga.  

 

Pasal 65 

 Tugas Kepala Pusat Studi/Pusat Kegiatan adalah: 

1. menyusun program kerja, prosedur dan baku mutu Pusat Studi masing-masing; 

2. mengembangkan implementasi misi Universitas dan pendekatan holistik;  

3. membuat brosur dan promosi masing-masing Pusat Studi;  

4. melaksanakan,  memantau,  mengevaluasi  pelaksanaan  dan  hasil  program  kerja  yang  telah 

direncanakan;  

5. membuat portofolio atau data keahlian dari masing-masing anggotanya;  

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Lembaga dan/atau Pimpinan 

Universitas;  

7. membuat laporan kepada Ketua Lembaga atas hasil kerja setiap tahun.  

  

Pasal 66 

Lembaga di Universitas terdiri atas:  

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 

b. Lembaga Pengembangan dan Kerjasama (LPKS).  

  

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) 

Pasal 67 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik di 

lingkungan  Universitas  yang  mengkoordinasikan  kegiatan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  pusat 

penelitian dan dosen, baik yang merupakan program penelitian maupun kegiatan penelitian yang 

merupakan pesanan masyarakat serta bertanggung jawab atas pengembangan pusat-pusat penelitian 

di  bawahnya  serta  mengkoordinasikan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  rangka 

memberikan layanan kepada masyarakat, baik di dalam kampus maupun di luar lingkungan kampus 

dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait. 
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Pasal 68 

LPPM terdiri atas:   

1. Ketua Lembaga. 

2. Ketua Pusat:  

a) Pusat Penelitian Obat Tradisional; 

b) Pusat Penelitian Pangan dan Gizi; 

c) Pusat Pengembangan Pendidikan Masyarakat.  

3. Tenaga Administrasi  

 

Pasal 69 

Pusat Penelitian Obat Tradisional (PPOT) adalah pusat yang memberikan pelayanan bagi penelitian 

dan pemanfaatan obat tradisional Indonesia, dengan aktifitas sebagai berikut:  

1. Penelitian intensif (aspek botani, farmakologi, fitokimia, mikrobiologi, dsb.), tanaman komponen 

penyusun jamu pahitan dan tanaman obat lain;  

2. Layanan jasa pengujian : uji mikrobiologi, bakteri, patogen, dsb., uji kualitas simplisia (kadar abu, 

kadar sari larut etanol, dsb.), skrining fitokimia, penentuan pola kromatogram, penentuan kadar 

kurkumin dan pengujian khusus (uji farmakologi, uji toksisitas dan uji kahsiat biologis, dan uji daya 

antioksidan);  

3. Layanan  penunjang  melalui  penyediaan  informasi  yang  dibutuhkan  masyarakat  dengan 

konsultasi, penyuluhan, pelatihan, dan seminar.   

 

Pasal 70 

Pusat  Penelitian  Pangan  dan  Gizi  (PPPG)  adalah  pusat  untuk kegiatan  penelitian  dan  layanan 

masyarakat di bidang pangan dan Gizi, dengan aktifitas sebagai berikut:  

1. Penelitian dasar dan terapan di bidang pangan dan gizi dengan fokus pemberdayaan sumber 

daya lokal di Jawa Timur;  

2. Layanan kepada masyarakat di bidang pangan dan gizi dalam bentuk: pelatihan, konsultasi, 

analisis produk pangan, penyediaan kultur mikroorganisme dan penyewaan alat.  

 

Pasal 71 

Pusat Pengembangan Pendidikan Masyarakat (PPPM) adalah pusat yang memberikan pelayanan 

untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di masyarakat secara berkesinambungan agar dapat 

mencapai kehidupan yang lebih berarti dan bernilai, dengan aktifitas sebagai berikut:  

1. Inventarisasi kebutuhan masyarakat di bidang pengembangan sumber daya manusia dengan 

penyebaran kuesioner;  

2. Penyelenggaraan  pelatihan/workshop  dan  pendampingan  bagi  masyarakat/kelompok 

masyarakat/kelompok usaha;  

3. Memberikan  layanan  manajemen  dan  administrasi  serta  hal-hal  yang  berkenaan  dengan 

konsultasi manajerial atas permintaan lembaga pendidikan formal maupun non-formal;  
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4. Penyediaan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui penerbitan jurnal berkala atau warta 

elektronik.  

 

Pasal 72 

Tenaga Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi ketata-usahaan dan rumah 

tangga di LPPM. 

   

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA (LPKS) 

Pasal 73 

Lembaga  Pengembangan  dan  Kerjasama  (LPKS)  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi 

perencanaan dan pengembangan manajemen dan sumber daya di lingkungan Universitas dengan 

aktifitas sebagai berikut:   

1. Merencanakan,  mengembangkan  dan  mengimplementasikan  strategi  yang  berkaitan  dengan 

pengembangan sumber daya manusia, kerjasama, dan promosi berupa kegiatan  dan aktifitas 

konkrit yang tepat guna, baik secara outpun maupun target market yang diinginkan.  

2. Merencanakan,  mengembangkan  dan  mengkoordinasikan  kegiatan  promosi  dalam  rangka 

meningkatkan minat masyarakat terhadap program studi. 

3. Merencanakan,  mengembangkan  dan  mengkoordinasikan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan 

manajemen  data  dan  informasi  baik  yang  bersifat  akademik,  kepegawaian,  keuangan  dan 

kemahasiswaan maupun data informasi lain yang dapat digunakan untuk melayani kebutuhan 

sivitas akademika. 

4. Merencanakan  dan  mengkoordinasikan  kegiatan  pengembangan  jejaring  kerjasama    untuk 

mendukung pelaksanaan tridarma. 

.  

Pasal 74 

LPKS terdiri atas: 

1. Ketua Lembaga;   

2. Ketua Pusat;  

a) Pusat Pengembangan Karir dan Alumni (PPKA) 

b) Pusat Promosi dan Admisi (PPA)  

3. Tenaga Administrasi. 

 

Pasal 75 

Pusat  Pengembangan  Karir  dan  Alumni  (PPKA)  adalah  pusat  yang  menunjang  peningkatan 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk mencapai visi 

dan misi Unika Widya Mandala Surabaya serta mengembangkan jejaring alumni dengan aktifitas 

sebagai berikut:  

1. Peningkatan Softskill lulusan melalui seminar/lokakarya peningkatan pengetahuan dan skill yang 

dibutuhkan industri, pelatihan menjadi berdaya dan kreatif dan pelatihan tim.  
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2. Peningkatan Kinerja Dosen, melalui pembekalan pengukuran kinerja baru dan penilaian dosen 

(termasuk jabatan akademik dan sertifikasi dosen), workshop/seminar teaching method.  

3. Peningkatan kinerja  tenaga  non-kependidikan,  melalui  studi  banding,  review  job  description, 

menentukan standar kinerja, sosialisasi, pelatihan, lokakarya. 

4. Peningkatan persiapan purna tugas melalui pelatihan kewirausahaan, kunjungan ke home 

industry, seminar  hidup  sehat,  seminar  persiapan  masa  pensiun,  pelatihan  teknik  usaha,  

pembuatan proposal dan pemantauan small businesss. 

5. Pengembangan jejaring alumni untuk mendukung peningkatan relevansi program akademik dan 

peningkatan mutu lulusan. 

 

Pasal 76 

Pusat  Promosi  dan  Admisi  (PPA)  bertugas  merencanakan,  mengembangkan  dan 

mengimplementasikan  program-program  promosi  universitas/prodi,  publikasi  dan  hubungan 

kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan lingkup pengenalan masyarakat 

terhadap UKWMS dan peningkatan kualitas layanan admisi dengan aktifitas kegiatan meliputi:  

1. Pengembangan kegiatan promosi dalam rangka meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap 

program  universitas/program  studi  dan  penerimaan  mahasiswa  baru  melalui  kerjasama  dan 

layanan  informasi  pendidikan  tinggi  ke  SMA/SMK,  roadshow/pameran/open  house, 

seminar/lokakarya pendidikan, publikasi media massa, media kampus, internet. 

2. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung pengembangan program studi 

dan universitas melalui pelayanan dan tata laksana kerjasama dan penandatanganan MoU. 

3. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha, instansi pemerintah, dan lembaga lain dalam 

rangka memperluas kesempatan kerja lulusan sesuai bidang studi melalui forum 

komunikasi/konsultasi, seminar dan layanan bursa kerja. 

4. Peningkatan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  yang  saling  menumbuhkembangkan  dalam 

rangka  memperluas  kesempatan  kerja  lulusan  sesuai  bidang  studi  dan  mendukung 

pengembangan  program  studi  dan  universitas  melalui  layanan  administrasi  kerjasama, 

penyelenggaraan forum komunikasi dan konsultasi antara dunia industri-pemerintah-universitas 

dan layanan bursa kerja 

5. melaksanakan dan mengembangkan prosedur admisi  untuk mendukung layanan penerimaan 

mahasiswa baru. 

6. meningkatan kemampuan staff yang terlibat dalam proses promosi dan admisi untuk memberikan 

layanan yang berkualitas (service excellence). 

 

Pasal 77 

Tenaga Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan  dan rumah 

tangga di LPKS.  
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BIRO 

Pasal 78 

1. Biro merupakan unsur pelaksana administrasi Universitas.  

2. Biro melaksanakan misi Universitas di bidang masing-masing. 

3. Biro bertugas mengkoordinasi, membina dan mengembangkan kegiatan administrasi secara 

terpadu, keterbukaan dan akuntabilitas di Universitas. 

4. Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 

5. Kepala Biro bertanggungjawab langsung pada pimpinan Universitas. 

6. Masa jabatan Kepala Biro adalah empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan. 

7. Jumlah, jenis dan nama Biro ditetapkan oleh Rektor.  

  

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 

Pasal 79 

Biro antara lain terdiri atas: 

1.  Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)  

2.  Biro Administrasi Umum (BAU)  

 

Pasal 80 

Tugas Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah: 

1. menyusun  rencana  dan  program  kerja  di  bidang  layanan  administrasi  akademik  dan 

kemahasiswaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

2. menyusun  pedoman  teknis  operasional  di  bidang  layanan  administrasi  akademik  dan 

kemahasiswaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;  

3. mengkoordinasikan Kepala-kepala Bagian di bawah tanggung jawab BAAK dalam melaksanakan 

tugas agar terjalin kerjasama yang baik;  

4. melaksanakan  layanan  administrasi  akademik  dan  kemahasiswaan,  penerimaan  mahasiswa 

baru, registrasi mahasiswa, wisuda lulusan di lingkungan Universitas;  

5. memberi tugas, arahan dan koordinasi kepada Kepala-kepala Bagian di bawah tanggung jawab 

BAAK untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

6. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala-kepala Bagian di bawah tanggung jawab BAAK untuk 

mengetahui permasalahn dan penanggulangannya;  

7. menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada pimpinan Universitas.  

 

Pasal 81 

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:  

1. Bagian Registrasi & Umum. 

2. Bagian Bagian Administrasi Nilai. 

3. Bagian Kemahasiswaan & Alumni. 
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Pasal 82 

Tugas Bagian Registrasi & Umum adalah:  

1. Melakukan proses administrasi Registrasi dan Pendataan Mahasiswa. 

2. Melakukan kegiatan surat-menyurat ( surat keterangan aktif kuliah, cuti kuliah, aktif kembali, 

pengunduran diri, dan hal lain yang menyangkut administrasi akademik); 

3. Pencetakan  (buku  pedoman,  peraturan  akademik,  kalender  akademik,  blangko-blangko 

administrasi akademik). 

4. Menerbitkan Ijasah dan Transkrip, akta IV untuk FKIP beserta legalisir/terjemahan Ijasah. 

5. Memproses pelaporan untuk Evaluasi Semester Kinerja Dosen.  

6. Menyiapkan data akademik dan statistik untuk evaluasi diri, borang, akreditasi, program hibah, 

dll. 

 

Pasal 83 

Tugas Bagian Administrasi Nilai adalah:  

1. Pemrosesan dan pencetakan : Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), Transkrip 

dan Terjemahan Transkrip. 

2. Memproses evaluasi tahapan untuk mahasiswa.  

3. Menyiapkan data akademik untuk bahan laporan semesteran ke dikti. 

4. Mengkoordinir pembuatan dan update program computer yang menunjang kegiatan akademik 

dan kemahasiswaan. 

 

Pasal 84 

Tugas Bagian Kemahasiswaan & Alumni adalah:  

1. Melakukan  administrasi  proposal  kegiatan  dan  keuangan  organisasi  kemahasiswaan  serta 

kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya beserta laporan pertanggungjawabannya. 

2. Melakukan proses administrasi dan distribusi beasiswa. 

3. Melakukan proses administrasi dan distribusi asuransi. 

4. Memasukkan data dan membuat rangkuman point kegiatan kemahasiswaan. 

5. Memproses  peminjaman  barang  dan  fasilitas  milik  universitas  yang  akan  digunakan  oleh 

organisasi kemahasiswaan. 

6. Melakukan pendataan alumni. 

7. Melakukan  komunikasi  dan  proses  administrasi  kegiatan  alumni  yang  diselenggarakan  oleh 

universitas. 
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BIRO ADMINISTRASI UMUM 

Pasal 85 

Biro Administrasi Umum terdiri dari: 

1. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian. 

2. Bagian Keuangan. 

3. Kasir. 

4. Bagian Rumah Tangga;  

 

Pasal 86 

Tugas Kepala Biro Administrasi Umum adalah:  

1. menyusun  rencana  dan  program  kerja  dibidang  layanan  administrasi  umum,  kepegawaian, 

keuangan dan kerumahtanggaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2. menyusun pedoman teknis operasional dan layanan di bidang administrasi umum, kepegawaian,  

keuangan dan kerumahtanggaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

3. mengkoordinasikan, memberi arahan, memantau dan mengevaluasi Kepala-kepala Bagian di 

bawah tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas; 

4. mengendalikan  pelaksanaan  administrasi  umum,  kepegawaian,  keuangan  dan  

kerumahtanggaan di Universitas; 

5. mengembangkan sarana dan prasarana di lingkungan kampus;  

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan Universitas; 

7. menyediakan data keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana untuk penyusunan laporan 

Universitas/Fakultas. 

 

Pasal 87 

Tugas Bagian Administrasi Umum adalah:  

1. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan ketatausahaan Biro/Universitas; 

2. melaksanakan tatalaksana format legalitas;  

3. melaksanakan pengadaan alat tulis kantor; 

4. Inventarisasi. 

 

Pasal 88 

Tugas Bagian Administrasi Kepegawaian adalah:  

1. melaksanakan administrasi kepegawaian baik Kependidikan maupun Non Kependidikan;  

2. up date data kepegawaian;  

3. melaksanakan proses studi lanjut pegawai dan membuat laporan hasil belajar secara periodik; 

4. memproses penerimaan pegawai, kenaikan jabatan akademik dan golongan s.d pemberhentian 

pegawai;  
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Pasal 89 

Tugas Bagian Keuangan adalah: 

1. melaksanakan administrasi anggaran rutin dan laporan;  

2. melaksanakan administrasi dana yang berasal dari mahasiswa/pihak luar;  

3. memproses realisasi anggaran; 

4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran; 

5. membuat daftar tunggakan uang kuliah secara periodik;  

6. up date data keuangan mahasiswa baik di SITER maupun Swalayan; 

7. melaksanakan administrasi gaji pegawai. 

 

Pasal 90 

Tugas Kasir adalah:  

1. mengajukan pembuatan Bukti Kas Keluar (BKK); 

2. mengajukan pembuatan cek dengan nilai > 5 juta ke Yayasan; 

3. memproses pencairan dana (Bukti Uang Muka dan BKK); 

4. mengatur perputaran kas kecil; 

5. memproses pinjaman dana khusus dan pengembaliannya; 

6. membuat laporan kas kecil secara periodik; 

7. membuat daftar tagihan bon uang muka secara periodik ke semua unit kerja;memproses 

administrasi bulanan sewa kantin. 

 

Pasal 91 

Tugas Bagian Rumah Tangga adalah: 

1. melaksanakan  pengadaan kebutuhan dan pemeliharaan kerumah tanggaan;  

2. mengatur dan menyiapkan penggunaan ruang/plaza, kendaraan, sarana  dan prasarana; 

3. mengkoordinasikan pembagian tugas pengemudi;   

4. menjaga keamanan dan kebersihan kampus dan sekitarnya;  

5. melaksanakan distribusi surat-menyurat;  

6. pemeliharaan tanaman dan taman; 

7. melaksanakan pembelian dan pendistribusian air minum; 

8. melaksanakan operator telepon; 

9. melaksanakan administrasi pembayaran sewa mesin foto copy.  

   

BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS 

Pasal 92 

Bagian  Tata  Usaha  adalah  bagian  administrasi  di  fakultas  yang  mempunyai  tugas  untuk 

melaksanakan:  

1. Administrasi Umum dan Perlengkapan. 

2. Administrasi Pendidikan. 

3. Administrasi Keuangan dan Kepegawaian. 
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4. Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni. 

 

Pasal 93 

1. Bagian Tata Usaha memberikan pelayanan di bidang administrasi di lingkungan Fakultas sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

2. Bagian  Tata  Usaha  Fakultas  dipimpin  oleh  Kepala  Tata  Usaha  yang  telah  memenuhi 

persyaratan. 

3. Persyaratan untuk menduduki Jabatan Kepala Tata Usaha diatur dalam peraturan tersendiri. 

4. Kepala Tata Usaha adalah karyawan tetap yang beragama Katolik atau sekurang-kurangnya 

menghormati prinsip-prinsi agama Katolik. 

5. Kepala Tata Usaha bertanggungjawab kepada Dekan. 

6. Kepala Tata Usaha adalah pegawai yang di angkat dan di berhentikan oleh Yayasan atas usul  

Rektor dengan memperhatikan pertimbangan  Dekan.  

 

Pasal 94 

Tugas Kepala Tata Usaha adalah:  

1. menyusun program kerja Bagian Tata Usaha sebagai pedoman kerja;  

2. menyusun rincian tugas para pelaksana tata usaha; 

3. mengkoordinir, memantau, memberi petunjuk dan membagi tugas kepada  pelaksana tata 

usaha di Jurusan/Bagian; 

4. melaksanakan  administrasi  surat-menyurat,  rumah  tangga,  perlengkapan,  kepegawaian, 

keuangan, akademik dan kemahasiswaan di Fakultas; 

5. memberikan layanan teknis di bidang ketatausahaanuntuk semua unit kerja di Fakultas;  

6. melakukan evaluasi kinerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan ketatausahaan; 

7. menyusun  laporan  Bagian  Tata  Usaha  sesuai  dengan  hasil  yang  telah  dicapai  sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.  

 

Pasal 95 

Bagian Pendidikan melaksanakan urusan administrasi akademik mahasiswa dan Dosen.  

Pasal 96 

Tugas Bagian Pendidikan adalah:  

1. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

2. menyusun bahan konsep kalender akademik, konsep poster akademik dan penggunaan fasili tas 

ruang kuliah dan praktikum; 

3. menyusun daftar mahasiswa untuk memfasilitasi pembuatan daftar hadir mahasiswa, rencana 

studi, hasil studi, wisuda dan transkrip akademik; 

4. memantau pendaftaran ulang mahasiswa, evaluasi semester/peringatan atas prestasi 

mahasiswa dan usulan penghentian studi mahasiswa; 
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5. mengatur  administrasi  penggunaan  sarana  akademik,  kegiatan  seminar,  lokakarya  dan 

pertemuan ilmiah lainnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat;  

6. melaksanakan  tertib  administrasi  urusan  kearsipan/dokumentasi  hasil  pelaksanaan  kegiatan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;  

7. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja/penilaian prestasi pelaksanaan tugasuntuk pegawai 

di sub bagian; 

8. melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas  di  bidang  pendidikan,  prestasi  belajar  mahasiswa  dan 

kegiatan pendidikan dan pengajaran lainnya per semester;  

  

Pasal 97 

Bagian Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan urusan administrasi kepegawaian Dosen dan non 

Dosen, maupun memberikan layanan di bidang keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku.  

 

Pasal 98 

Tugas Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah:  

1. menyusun rencana dan program kerja Bagian Keuangan dan Kepegawaian sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas;  

2. menyusun konsep rencana kebutuhan pegawai administrasi dan edukatif, konsep pengadaan 

dan penempatan pegawai, konsep pengembangan pegawai, konsep mutasi pegawai dan konsep 

pengangkatan Dosen Luar Biasa di lingkungan Fakultas; 

3. menyusun konsep usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai, konsep kerangka acuan 

sebagai  penyusunan  anggaran  rutin  dan  pembangunan,  konsep  rencana  alokasi  dan 

penggunaan anggaran rutin dan pembangunan;  

4. memeriksa permohonan cuti pegawai di lingkungan Fakultas;  

5. mengajukan usul asuransi kesehatan pegawai  berdasarkan peraturan yang berlaku; 

6. memproses usulan kenaikan pangkat maupun jabatan di lingkungan Fakultas;  

7. memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan setiap akhir tahun;  

8. menyusun daftar urut kepangkatan dan profil kepegawaian setiap akhir tahun; 

9. mendokumentasikan portofolio Dosen dan non-Dosen;  

10. menyusun laporan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian sesuai dengan hasil yang telah 

dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.  

 

Pasal 99 

Bagian  Umum  dan  Perlengkapan  melaksanakan  urusan  administrasi  umum  dan  perlengkapan 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 
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Pasal 100 

Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan adalah: 

1. menyusun  rencana  program  kerja  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan  sebagai  pedoman 

pelaksanaan tugas;  

2. menyusun konsep rencana pengadaan barang perlengkapan, rencana pemeliharaan barang, 

konsep  usul  penghapusan  barang  dan  inventaris  barang/alat  perlengkapan  di  lingkungan 

Fakultas;  

3. melaksanakan  urusan  surat  menyurat,  pengetikan,  penggandaan,  ekspedisi  dan  kearsipan 

inventaris terhadap barang-barang yang ada di lingkungan Fakultas;  

4. memelihara  kebersihan,  keindahan  dan  keamanan  ruang  kantor,  halaman,  gedung,  fasilitas 

umum dan pertamanan untuk kenyamanan kerja;  

5. melaksanakan  urusan  tamu  pimpinan,  upacara  resmi,  rapat/sidang,  pertemuan  resmi  dan 

perjalanan dinas untuk ketertiban dan kelancaran tugas pimpinan;  

6. melaksanakan  urusan  penyimpanan,  distribusi  dan  perawatan  barang  perlengkapan  untuk 

kemanfaatan penggunaan barang/alat; 

 

Pasal 101 

Bagian Kemahasiswaan melaksanakan urusan kemahasiswaan dan hubungan alumni berdasarkan 

peraturan yang berlaku. 

Pasal 102 

Tugas Bagian Kemahasiswaan adalah:  

1. menyusun pedoman kerja bagi Sub Bagian Kemahasiswaan dan hubungan alumni; 

2. memberi layanan di bidang kemahasiswaan, fasilitas organisasi kemahasiswaan, hubungan 

dengan alumni;  

3. mengelola  kegiatan  pembinaan  penalaran,  minat  dan  bakat,  organisasi  mahasiswa  dan 

himpunan mahasiswa;  

4. menyusun daftar kegiatan kemahasiswaan; 

5. mengelola usulan dan fasilitas beasiswa dan peluang pekerjaan;  

6. membantu pelaksanaan hubungan kerjasama kelembagaan; 

7. menyusun laporan Sub Bagian Kemahasiswaan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggung jawaban tugas.  

  

BAGIAN KELIMA 

MATA KULIAH UMUM 

Pasal 103 

1. Unsur penunjang Universitas adalah Mata Kuliah Umum (MKU) yang dipimpin oleh Pengelola MKU. 

2. Pengelola MKU diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor. 

3. Mata Kuliah Umum terdiri dari: Pengelola dan Tenaga Administrasi  
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Pasal 104 

Tugas Pengelola MKU:  

1. merancang uraian tugas pokok dan fungsi MKU, sebagai pedoman kerja; 

2. mengkoordinasikan staf yang berada di bawahnya; 

3. menyusun rencana anggaran MKU dan pengalokasian dana; 

4. membina, menilai dan mengarahkan kinerja dan prestasi kerja karyawan; 

5. melaksanakan, memfasilitasi dan memantau proses pendidikand dan pengajaran oleh Dosen 

MKU berdasarkan atas kurikulum dan silabi yang telah diberlakukan; 

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Universitas; 

7. menyusun laporan kegiatan kepada Rektor sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.  

 

Pasal 105 

Tenaga Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi ketata-usahaan dan rumah 

tangga di mata kuliah umum.  

   

PERPUSTAKAAN 

Pasal 106 

1. Perpustakaan adalah unsur pelaksana teknis akademik di lingkungan Universitas yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil 

Rektor I. 

2. Perpustakaan  berfungsi  menyediakan,  memelihara,  mengembangkan  dan  mendistribusikan 

sumber informasi baik cetak maupun elektronik. 

3. Perpustakaan dipimpin oleh Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor 

dan bertanggungjawab kepada Rektor. 

4. Direktur Perpustakaan adalah pegawai tetap beragama Katolik dan sekurang-kurangnya berijasah 

Sarjana Perpustakaan. 

5. Masa jabatan Direktur Perpustakaan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan 

tidak menghilangkan hak yayasan untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan ketentuan tidak 

lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 

 

Pasal 107 

Tugas Perpustakaan adalah:  

1. mengadakan, mengelola, mengembangkan dan memelihara koleksi untuk memenuhi kebutuhan 

informasi sivitas akademika dan pelayanan umum untuk jasa;  

2. mengembangkan dan menyebarluaskan layanan informasi sesuai kebutuhan sivitas akademika 

dan perkembangan teknologi kepustakaan;  

3. memberikan layanan serta mendayagunakan bahan pustaka dan sistem informasi ilmiah bagi 

sivitas akademika; 

4. melakukan  koordinasi  dan  supervisi  dengan  ruang  baca  Fakultas/unit  kerja  dilingkungan 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;  
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5. mengelola sistem informasi ilmiah berbasis Teknologi informasi;  

6. melakukan urusan ketatausahaan Perpustakaan. 

  

Pasal 108 

Perpustakaan terdiri atas: 

a. Kepala Perpustakaan; 

b. Kepala Bagian Layanan Teknis; 

c. Kepala Bagian Layanan Pemakai; 

d. Kepala Bagian Media Pembelajaran. 

 

Pasal 109 

Tugas Kepala Perpustakaan adalah:   

1. merancang uraian tugas pokok dan fungsi perpustakaan sebagai pedoman kerja; 

2. mengkoordinasikan bagian-bagian yang berada di bawahnya; 

3. mengelola bahan pustaka dan dokumentasi dan sistem informasi ilmiah, antara lain:  

a. memilih  dan  menentukan  sistem  pengelohan  teknis  dan  sistem  pelayanan  dalam  bidang 

perpustakaan; 

b. menyusun pedoman layanan sirkulasi dan layanan referensi berdasarkan ketentuan yang 

berlaku; 

c. memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan koleksi perpustakaan; 

d. mendokumentasikan kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar 

(akademik); 

e. mengevaluasi pelayanan dan kelengkapan fasilitas perpustakaan.  

4. menyusun rencana anggaran perpustakaan dan pengalokasian dana; 

5. membina, menilai dan mengarahkan kinerja dan prestasi kerja karyawan; 

6. melaksanakan kerjasama “silang layan” antar perpustakaan dalam dan luar negeri berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

7. menyusun laporan kegiatan kepada Rektor sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.  

 

Pasal 110 

1) Kepala  Bagian  Layanan  Teknis    mempunyai  tugas  mengadakan,  mengolah  dan 

menginformasikan  bahan  pustaka  yang  telah  diolah/diproses  baik  koleksi  tercetak  maupun 

koleksi digital agar dapat dimanfaatkan oleh pemustaka. 

2) Kepala Bagian Layanan Teknis  diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor. 

3) Kepala Bagian Layanan Teknis  secara fungsional dan administratif  bertanggung jawab kepada 

Kepala Perpustakaan. 

4) Uraian tugas Kepala Bagian Layanan Teknis ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.  
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Pasal 111 

1) Kepala  Bagian  Layanan  Pemakai    mempunyai  tugas  memberikan  layanan:  sirkulasi 

(peminjaman, pengembalian dan perpanjangan buku), koleksi buku tandon, buku referensi, jurnal 

dan majalah lepas maupun terjilid, katalog terpasng, internet, E-Journal, digital library, audio visual, 

surat kabar, bebas pinjam, pemanfaatan perpustakaan lain. 

2) Kepala Bagian Layanan Pemakai  diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor. (3)  

Kepala Bagian  Layanan  Pemakai   secara fungsional dan administratif   bertanggung jawab kepada 

Kepala Perpustakaan. 

3) Uraian tugas Kepala Bagian Layanan Pemakai ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.  

 

Pasal 112 

1. Kepala  Bagian  Media  Pembelajaran  mempunyai  tugas  membantu  staf  pengajar  dalam 

pembuatan modul pembelajaran, peliputan kegiatan resmi fakultas maupun Universitas dan 

pengembangan e-learning. 

2. Kepala Bagian Media Pembelajaran diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor. 

3. Kepala Bagian Media Pembelajaran secara fungsional dan administratif bertanggung jawab kepada 

Kepala Perpustakaan. 

4. Uraian tugas Kepala Bagian Layanan Pemakai ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.  

  

 

 

PUSAT DATA DAN INFORMASI 

Pasal 113 

1. Pusat Data dan Informasi (PDI) adalah unit yang bertugas untuk merancang, memfasilitasi dan 

mengoperasikan kebutuhan teknik dan sistem informasi untuk pengendalian organisasi dan 

manajemen universitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.  

2. Pusat  Data  dan  Informasi  (PDI)  dipimpin  oleh  Ketua  yang  ditunjuk  diantara  tenaga 

akademik/tenaga teknis senior di lingkungan Teknologi Informasi Universitas.  

 

Pasal 114 

Pusat Data dan Informasi terdiri atas:  

1. Ketua. 

2. Tata Usaha. 

3. Kelompok Tenaga Ahli/ Programmer/Konsultan Ahli/Teknisi  

 

Pasal 115 

Tugas Ketua Pusat Data dan Informasi: 

1. merancang uraian tugas pokok dan fungsi PDI, sebagai pedoman kerja; 

2. mengkoordinasikan bagian-bagian yang berada dibawahnya; 

3. mengelola infrastruktur jaringan komputer (intranet dan internet); 
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4. menyediakan fasilitas penyimpanan dan mengatur akses data dan informasi di komputer server; 

5. merancang, membuat dan mengelola infrastruktur sistem informasi berbasis jaringan komputer 

(termasuk membuat program); 

6. menyediakan fasilitas akses internet bagi sivitas akademika dan staf yayasan; 

7. instalasi, konfigurasi, dan mengelola server internet antara lain: web, mail, FTP, proxy, routing, 

remote access (RAS); 

8. mengkoordinasikan dan mengelola program-program untuk subsistem yang membutuhkan 

sesuai dengan kondisi yang ada di universitas; 

9. merancang sistem terpadu (SITER) untuk menunjang kegiatan administrasi Universitas dengan 

memanfaatkan  teknolgi  komunikisi  dan  informasi  dalam  bidang  akademik,  kemahasiswaan, 

keuangan,  dan kepegawaian; 

10. menyusun rencana anggaran PDI dan pengalokasian dana; 

11. membina, menilai dan mengarahkan kinerja dan prestasi kerja karyawan; 

12. melaksanakan kerjasama antar institusi lain di bidang sistem informasi berdasarkan ketentuan 

yang berlaku; 

13. menyusun laporan kegiatan kepada Rektor sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.  

 

Pasal 116 

Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketata-usahaan dan rumah tangga Pusat Data 

dan Informasi.  

9Pasal 117 

Kelompok Tenaga Ahli/Programmer/Konsultan Ahli maupun tenaga Teknis terdiri dari sejumlah tenaga 

non-akademik dan profesionalisme di bidang komputer dan sistem pengolahan data.  

   

PUSAT LAYANAN PSIKOLOGI (PLP) 

Pasal 118 

Pusat Layanan Psikologi adalah merupakan pusat pelayanan jasa psikologi. 

 

Pasal 119 

Pusat Layanan Psikologi dipimpin oleh Ketua yang ditunjuk dari salah dosen di Fakultas Psikologi.  

  

Pasal 120 

Pusat Layanan Psikologi terdiri dari:  

1. Ketua. 

2. Konsultan. 

3. Tenaga Administrasi. 
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Pasal 121 

Tugas Ketua Pusat Layanan Psikolog adalah: 

1. merancang uraian tugas pokok dan fungsi PLP, sebagai pedoman kerja;  

2. mengkoordinasikan staf yang berada di bawahnya;  

3. melakukan analisa pasar;  

4. menyusun bentuk baru jasa yang dijual;  

5. menjaga dan meningkatkan jumlah, kualitas dan hubungan pengguna jasa;  

6. mengkoordinir pelaksanaan promosi untuk memperluas relasi dengan pihak luar; 

7. menyusun rencana anggaran PLP dan pengalokasian dana;  

8. pembina, menilai dan mengarahkan kinerja dan prestasi kerja karyawan.  

 

Pasal 122 

Tugas Konsultan adalah mengadakan pemeriksaan psikologi untuk seleksi, penempatan karyawan, 

promosi  dana  atau  evaluasi  karyawan;  melakukan  proces  consulting  untuk  pengembangan 

organisasi/SDM; mengadakan konseling karyawan; pemeriksaan minat bakat atau analisa potensi 

siswa.  

 

Pasal 123 

Tenaga Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi ketata-usahaan dan rumah 

tangga. 

  

CAMPUS MINISTRY 

Pasal 124 

Campus Ministry adalah pendampingan dan pelayanan yang melibatkan semua aspek kehidupan 

rohani di kampus dengan mengkoordinasikan kegiatan sakramen-sakramen, bimbingan rohani dan 

program pengembangan kerohanian dan sosial bagi seluruh warga kampus.  

 

Pasal 125 

Campus Ministry dipimpin oleh Romo selaku Koordinator  yang ditugaskan oleh Keuskupan.  

 

Pasal 126 

Campus Ministry terdiri dari: 

1. Koordinator. 

2. Tenaga Administrasi. 

 

Pasal 127 

Tugas Koordinator Campus Ministry:  

1. Pelayanan Pastoral (perayaan Ekaristi dan pengakuan dosa; Sakramen orang sakit, Sumpah 

Jabatan; Memimpin doa). 

2. Bimbingan Rohani (pendampingan melalui pendekatan Kitab Suci). 
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3. Merancang  dan  Melaksanakan  Program  Pengembangan  Rohani  bagi  Warga  Kampus      

(retret/rekoleksi,  pelatihan  dan  pengembangan  aktivis  Katolik,  berperanserta  dalam  Culture 

Building)  

  

KANTOR PENJAMINAN MUTU 

Pasal 128 

1) Universitas memiliki satuan pengawas mutu dan efisiensi internal yang dibentuk dan ditetapkan 

dengan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya atas usulan Rektor. 

2) Kantor Penjaminan Mutu (KPM) adalah organ Universitas yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan  dan  pemeriksaan  berkala  dengan  mengevaluasi  pelaksanaan:  kurikulum, 

kepegawaian,  kemahasiswaan,  pendidikan,  sarana  dan  prasarana,  dan  tata  laksana 

administrasi: akademik, umum, keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan , sistem perencanaan dan 

informasi di masing-masing unit-unit kerja  dengan memperhatikan kesesuaian antara pelaksanaan 

program dengan visi misi Universitas. 

3) Personalia KPM adalah pegawai Universitas yang ditunjuk dan di bawah koordinasi  Rektor. 

4) Susunan personalia KPM terdiri dari:  

a) Ketua 

b) Sekretaris 

c) Koordinator dan Anggota Bidang Pengembangan dan Pelaksanaan Jaminan Mutu 

d) Koordinator dan Anggota Bidang Audit Internal 

e) Koordinator dan Anggota Bidang Monev Internal PHK  

5) Dalam  kedudukan  dan  fungsinya  KPM  haruslah  lepas  dari  fungsi/unit-unit  kerja  lainnya, 

sehingga dapat menjadi alat pimpinan Universitas untuk menilai pelaksanaan tugas unit-unit kerja 

lainnya. 

6) Pengauditan yang dilakukan oleh KPM mempunyai lingkup sebagai berikut :  

a) pengauditan atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; penilaian 

tentang dayaguna dan kehematan dalam penggunaan sarana yang tersedia; 

b) penilaian terhadap prosedur pengawasan baru dan tolok ukurnya; 

c) penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi Management Information Systems (MIS); 

d) penilaian tentang hasil guna atau manfaat program kerja dan bentuk kegiatan, baik bersifat 

akademik dan/atau non-akademik. 

7) KPM bertugas mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan Universitas yang meliputi bidang 

pendidikan  dan  pengajaran,  kemahasiswaan,  keuangan,  penelitian,  pengabdian  kepada 

masyarakat, ketenagakerjaan dan kerjasama, baik bersifat akademik dan/atau non-akademik; 

8) Merumuskan saran perbaikan, penanganan dan pencegahan untuk ditindak lanjuti berdasar 

peraturan yang berlaku dan melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor. 
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Pasal 129 

Tugas Ketua Kantor Penjaminan Mutu adalah:  

1. melaksanakan tugas pokok KPM untuk mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan Universitas 

yang  meliputi  bidang  pendidikan  dan  pengajaran,  kemahasiswaan,  keuangan,  penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, ketenagakerjaan dan kerjasama; 

2. melakukan  koordinasi  teknis,  klarifikasi  dan  verifikasi  dengan  unit  kerja  terkait  dalam 

melaksanakan tugas pokoknya; 

3. untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, KPM harus :  

a. Mengumpulkan  bahan  penyusunan  rencana  pengauditan,  pengujian,  penilaian  dan  

tindak lanjutnya;  

b. Memberikan pengarahan pengawasan dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas 

pengauditan, pengujian, penilaian kepada Tim Pengawas;  

c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengujian, penilaian dan pengusutan;  

d. Mengkaji ulang (review) dan membahas konsep laporan hasil pengujian, penilain;  

e. Penilaian tindak lanjut laporan hasil pengujian, penilaian dan penanganannya.  

4. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Rektor.  

  

PUSAT PENGKAJIAN dan PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (P4) 

Pasal 130 

Lingkup tugas P4 adalah sebagai pusat pengembangan kurikulum program studi berbasis Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan peningkatan kualitas proses pembelajaran.  

  

Pasal 131 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pembelajaran terdiri dari: 

1. Ketua. 

2. Tenaga Administrasi. 

 

 

Pasal 132 

Tugas ketua Pusat Penkajian dan Pengembangan Pembelajaran:  

1. menyelenggarakan  pelatihan, workshop,  seminar,  dan  bimbingan  teknis  untuk  penyusunan 

dokumen kurikulum bagi dosen; 

2. menyelenggarakan  pelatihan, workshop,  seminar,  dan  bimbingan  teknis  untuk  penyusunan 

dokumen Rencana Pembelajaran Semester bagi dosen; 

3. menyelenggarakan  pelatihan, workshop,  seminar,  dan  bimbingan  teknis  untuk  peningkatan 

kompetensi pedagogik dosen; 

4. Mengembangkan instrumen penilaian kinerja dosen dalam proses pembelajaran yang berbasis 

PeKA (Peduli, Komit, Antusias); 

5. Melakukan kajian dan analisis terhadap hasil penilaian kinerja dosen dalam pembelajaran dan 

indeks prestasi mata kuliah. 
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PUSAT ETIKA 

Pasal 133 

Pusat  Etika  adalah  unit  pendukung  Universitas  yang  mengakselarasi  terwujudnya  kehidupan 

komunitas akademik (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa)  yang bersendikan   nilai-nilai 

keutamaan Universitas, yaitu (Peduli, Komit, Antusias).   

 

Pasal 134 

Pusat Etika terdiri dari:  

1. Ketua. 

2. Tenaga Administratif.  

 

Pasal 135 

Tugas Ketua Pusat Etika adalah:  

1. pusat Etika bertugas untuk menyusun program kerja, pedoman kode etik dan perilaku, SOP 

penanganan masalah etika dan perilaku; 

2. mempercepat  implementasi  nilai  keutamaan  Universitas  (peduli,  komit  dan  antusias)  dalam 

komunitas akademik (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) UKWMS melalui kegiatan 

diskusi serial/seminar; 

3. memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penetapan sanksi pelanggaran etik 

dan perilaku; 

4. mengembangkan artifak,  ikon,  pernik-pernik.  berlogo universitas  yang  menunjukkan  budaya 

korporasi Universitas. 
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BAB  IV 

TATA KERJA ORGANISASI 

Pasal 136 

1) Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap pimpinan organisasi unit kerja di lingkungan Universitas Katolik 

Widya Mandala Surabaya Surabaya (UKWMS) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi/unit kerja 

di lingkungan UKWMS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

2) Setiap  pimpinan  satuan  organisasi  di  lingkungan  UKWMS  bertanggung  jawab  memimpin, 

membina dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta  

petunjuk  bagi  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsinya,  serta  mengikat  komitmen kelembagaan. 

3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

Surabaya, dapat  melimpahkan  sebagian  wewenangnya  dan/atau  tugas  organisasi  kepada 

struktur bawahannya secara tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

4) Penetapan pelaksanaan harian pada suatu jabatan unit kerja dapat diberikan untuk jangka waktu 

paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang lagi hanya satu kali untuk jangka waktu paling lama 

tiga bulan. 

5) Penetapan  jabatan/pemimpin  struktural  pada  suatu  unit  kerja,  tidak  dapat  dilakukan 

perangkapan  jabatan  struktural  dengan  unit  kerja  yang  lain,  kecuali  setelah  mendapat 

pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Rektor.  

 

Pasal 137 

Ketentuan dalam Pedoman Organisasi dan Tatalaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

berlaku hingga ada perbaikan atau pencabutan tata kerja ini.  

  

BAB  V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 138 

1) Pada  saat  berlakunya  keputusan  ini,  semua  peraturan  dan  keputusan  dalam  lingkungan 

Universitas yang bertentangan dengan atau telah diganti berdasarkan Pedoman Organisasi dan 

Tata laksana ini dinyatakan tidak berlaku. 

2) Peraturan,  ketentuan  dan  surat  keputusan  dalam  lingkungan  Universitas  yang  tidak 

bertentangan dengan Pedoman Organisasi dan Tata Laksana ini dinyatakan tetap berlaku dan jika 

perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian.  
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BAB  VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 139 

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Organisasi dan Tata Laksana ini akan diatur lebih lanjut 

dalam ketentuan tersendiri. 

2) Pedoman Organisasi dan Tatalaksana ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

3) Perubahan dan/atau pengembangan organisasi dan manajemen Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya Surabaya ditetapkan oleh Rektor.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di    :   Surabaya  

Pada Tanggal   :  16 Nopember 2012        
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