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TENTANG
TUGASPOKOKDAN FUNGSI
UNSUR PELAKSANAADMINISTRASI FAKULTAS/SEKOLAH
REKTOR
INSTITUT
TEKNOLOGI
BANDUNG
Menimbang : a. bahwa Organisasi
Unsur Pelaksana
Administrasi
Fakultas/Sekolah
telah clitetapkan dengan Keputusan Rektor ITB Nomor
315/SK/KOUOr12007b. bahwadi dalamKeputusan
RektorITB Nomor315/SK/K0LlOTl2007
dinyatakantugas pokok dan fungsi masing-masing
jabatan unsur
Pelaksana
Administrasi
Fakultas/sekolah
ditetapkan
dalamkeputusan
tersendiri;
c. bahwasehubungan
denganbutir a dan b di atas perlu diterbitkan
Keputusan
RektortentangTugaspokokdan FungsiUnsurpelakana
Administrasi
Fakultas/Sekola
h.
Mengingat

: 1. Peraturan
Pemerintah
Nomor155Tahun2000tentangpenetapan
ITB
sebagai
BadanHukumMilikNegara;
3. Anggaran
Rumah
TanggaITB BHMN;
4. Keputusan
RektorITB Nomor315/SK/K0I|OT12007
tentangOrganisasi
Unsur Pela
ksana AdministrasiFakultas/Sekola
h;
5. Keputusan
Majelis
WaliAmanatITB Nomor001/SKIK01.MWA/XI/2005
tentangPengangkatan
RektorITB periode2005-2010.
MEMUTUSKA.N

MENETAPKAN
:
PERTAMA: TugasPokokdan FungsiUnsurPelaksana
Administrasi
Fakultas/Sekolah
sebagaimana
tercantum
padaLampiran
keputusan
ini.
KEDUA : Untuktugas-tugas
yanglebihrinciatautugas-tugas
yangbersifatkhusus
yangbelumtercantum
di dalamkeputusan
ini,pimpinan
fakultas/sekolah
dapatmenerbitkan
penugasan
secaratersendiri
denganmerujukkepada
ke p u tu sai n i .

denganketentuan
Keputusan
ini mulaiberlakusejaktanggalditetapkan,
mestinya.
sebagaimana
apabila
terdapatkekeliruan
akandiperbaiki

-)-

M.Sc.
.Dr.Ir.DjokoSantoso,
NIP13068281O
:
Tembusan
Ketua
Majelis
WaliAmanat;
1.
?. KetuaSenatAkademik;
GuruBesar;
3. KetuaMajelis
Para
Wakil
Rektor;
4.
Mutu;
5. KetuaSatuanPenjaminan
Internal;
6. KetuaSatuanPengawas
7. ParaDekan;
PusatPenelitian;
8. ParaKepala
9. ParaDirektur;
Biro;
10. ParaKepala
UPT;
11. ParaKepala
Perpustakaan;
12. Kepala
UnitSumberdaya
Informasi;
13. Kepala
UUPPenerbit.
14. Kepala

Lampiran
Keputusan
RektorInstitutTeknologi
Bandung
Nomor :088/SK/K01/OT/2008
T a n g g al :S A p ri l2 0 0 8
TUGASPOKOKDAN FUNGSI
UNSUR PELAKSANAADMIN ISTRASIFAKULTAS/SEKOLAH
KepalaBagian
A . Tu g a sP o ko k
1. Membantupimpinanfakultaslsekolah
dalam menyusunRencanaKerjadan
(RKA);
Anggaran
pimpinan
2. Membantu
fakultas/sekolah
dalammenyusun
formasipegawai;
3. Membantupimpinanfakultas/sekolah
dalam melakukanmonitoringdan
programkerjadananggaran;
evaluasi
4. Memberi
arahan,mengkoordinasikan,
dan membagi
tugaskepadaparaKepala
Subbagian;
5. Mengelola,mengorganisasikan,
dan mengendalikansemua kegiatan
administrasifakultas/sekola
h;
6. Melakukan
evaluasi
kinerjaparaKepalaSubbagian
penilaian
dan menyiapkan
pegawai
kinerja
lainnya;
7. Membantupimpinanfakultas/sekolah
dalam mengkoordinasikan
kegiatan
kehumasa
n dankeprotokolan
fakultaslsekolah
;
B. Membantupimpinanfakultas/sekolah
dalam menghimpun
dan menyusun
bahanlaporan
fakultas/sekolah;
9. Menyusun
laporanBagian.
B. Fungsi
Membantupimpinanfakultas/sekolah
dalam mengelola,
mengorganisasikan,
dan
mengadm
inistrasikan
seluruhkegiatan
fakultas/sekola
h,
KepalaSubbagianAdministrasiAkademikdan Kemahasiswaan
A. T u g a sP o ko k
1. Menyusun
rencana
danprogram
kerjaSubbagian;
2. Mengadministrasikan
perkuliahan,
praktikum
kegiatan
danpelaksanaan
ujian;
3. Mengadministrasikan
pelaksanaan
dan membantu
menyiapkan
sidangTugas
Akhir,Tesis,dan Disertasi;
4. Menyiapkan
datauntukevaluasi
studinrahasiswa;
5. Mengadministrasikan
kegiatanpertemuanilmiah di lingkunganfakultas/
se ko l a h ;
6. Mengadministrasikan
permohonan
pembuatan
transkripnilai dan legalisasi
ijazahbagimahasiswa
danalumni;
7. BersamaKepalaBagianmembantupimpinanfakultas/sekolah
melakukan
pengawasan/pendampingan
mahasiswa;
kegiatan
nonkurikuler
B. Mengadministrasikan
urusan pemberianijin/rekomendasi
kegiatan non
kurikuler
mahasiswa;

9. Mengadministrasikan
kegiatanpemilihanmahasiswa
berprestasi
di tingkat
fakultas/sekolah;
10.Membantu
dokumentasi
danpublikasi
kegiatan
akademik
dankemahasiswaan
seftaalumni;
penyimpanan
11.Melakukan
dokumen
di bidangakademik
dankemahasiswaan;
12.Berkoordinasi
denganDirektorat
Pendidikan
sertaBiroKemahasiswaan;
1-3.
Menyiapkan
data untuk bahanpenyusunan
laporanfakultas/sekolah
yang
berhubungan
dengankegiatan
akademik
dan kemahasiswaan;
14.Menyusun
laporanSubbagian.
B. Fungsi
Bersama
KepalaBagianmembantu
pimpinan
fakultas/sekolah
dalammengelola
dan
mengadministrasikan
urusanakademik
dankemahasiswaan.
KepalaSubbagianKeuangan
A . Tu g a sP o ko k
1. Menyusun
rencana
danprogram
kerjaSubbagian;
pimpinan
2. Membantu
fakultas/sekolah
dalam melaksanakanfungsi
pengendalian
(kontrol)atas aliran dana denganmelakukan
verifikasidan
validasiRKAdenganFRA;
3, Melaksanakan
fungsiakuntansi
danpelaporan
keuangan;
4. Membantu
melaksanakan
perpajakan;
administrasi
5. Melakukan pencatatan,pengarsipansurat dan dokumen keuangan
fakultas/sekola
h;
6. Membuat
danmemberikan
informasi
keuangan;
7. Membuat
rekapitulasi
belanja
fakultas/sekolah
setiapbulan;
B. Berkoordinasi
denganDirektorat
Keuangan;
9. Menyiapkan
data untuk bahanpenyusunan
yang
laporanfakultas/sekotah
berhubungan
dengankeuangan;
10.Menyusun
laporanSubbagian.
B. Fungsi
Bersama
KepalaBagianmembantu
pimpinan
fakuitas/sekolah
daiammengelola
dan
rnengadminlstrasikan
urusankeuangan.
KepalaSubbagianKepegawaian
A . T u g a sP o ko k
1. Menyusun
rencana
danprogram
kerjaSubbagian;
peraturan
7. Menghimpun
di bidangkepegawaian;
3. Membantupimpinanfakultas/sekolah
dalammenyiapkan
rencanakebutuhan
pegawai(formasi);
4. Menyiapkan
berkaskenaikan
pangkat/jabatan
pegawai;
5. Menyiapkan
usulanmutasi,promosi,
dandemosipegawai;
6. Menyiapkan
pensiun
pegawai;
usulanpengajuan
7. Mengadministrasikan
pegawai;
urusankehadiran

B. Mengadministrasikan
pemberian
cutipegawai;
9' Mengadministrasikan
urusanpenyeresaiin
kasuskepegawaian;
10.Mengadministrasikan
urusanperijinan
ke ruarnegeri;
11.Membantu
prosespenyusunan
fnf danFED;
12.Menyiapkan
usulanpemberian
pengnargaan
pegawai;
13.Menyiapkan
usulaninsentif
danlembur-p.gu*u"i;
14.Menyiapkan
Dp3di lingkungan
fakultas/se[olah;'
15'Menyiapkan
surat keterangan
untuk mendapatkan
pembayaran
tunjangan
keluarga;
16.Menyiapkan
usulantugas belajar,pengangkatan
kembali,dan penugasan
l a i n n ya ;
17'Menyiapkan
peniraian
kinerjapegawai
fakurtas/sekorah;
18.Melakukan
penyimpanan
dokumen
dansuratdi bidangkepegawaian;
19.Berkoordinasi
denganBiroKepegawaian;
20' Menyiapkan
data untuk bahanpenyusunan
laporanfakultas/sekolah
yang
berhubungan
denganurusankepegawaian;
21.Menyusun
laporan
Subbaqian.
B. F u n g si
Bersama
KepalaBagianmembantu
pimpinan
fakultas/sekolah
dalammengelola
dan
mengadministrasikan
urusankepeqawaian.
KepalaSubbagianSaranadan prasarana
A . Tu g a sP o ko k
1. Menyusun
rencana
danprogramkerjaSubbagian;
2' Membantuprmpinanfakultas/sekolah
dalari menyusunrencanakebutuhan
bahanhabisATK,bahanhabislaboratorium,
bahanhabiskebersihan
dan alat
perlengkapan.
kantorsertaperalatanlaboratorium
yang beradadi lingkungan
fakultas/sekolah;
3' Membantupimpinanfakultas/sekolah
dalammengelola
baranginventai-is
di
lingkungan fakultas/sekolah
;
4' Melaksanakan
penyimpanan,
pemeliharaan,
pendistribusian,
inventarisasi
dan
usulpenghapusan
baranginventaris;
5' Membantu
pimpinanfakultas/sekolah
dalam menqkoordinasikan
pemeliharaan
kebersihan
dankeindahan
gedungdanhalaman
,ekitu,fakultas/sekolah;
penyimpanan
ookumen
di bidangsaranadanprasarana;
I Melakukan
7- Berkoordinasi
denganDirektorat
saranadan prasarana;
B' Menyiapkan
data untuk bahanpenyusunan
laporanfakultas/sekolah
yang
berhubungan
denganpengelolaan
saranacan prasarana;
_
9. Menyusun
laporanSubbagian.
B . Fu n g si
Bersama
KepalaBagianmembantu
pimpinan
fakultas/sekolah
dalammengelola
dan
mengadministrasikan
urusansaranadanprasarana.

KepalaSubbagianSistemInformasi
A. T u g a sP o ko k
rencana
danprogram
kerjaSubbagian
1, Menyusuan
2. Membantu pimpinan fakultas/sekolah dalam mengkoordinasikan
pemeliharaan,
sisteminformasibeserta
pengoperasian,
dan pengembangan
prasarananya;
dan
sarana
pengem bangan
dan
p i mp i n an
fakultas/sekolah
dalammer ancang
3 . Me mb a n tu
sesuai
peningkatansistem informasibeserta sarana dan prasarananya
n
fakultas/sekolah
kebutuha
;
data
menyimpan
dan melakukanupdatrngserla menyajikan
4. Mengumpulkan,
fakultas/sekolah;
dengankebutuhan
sesuai
daninformasi
pembuatan
accounfinternet
administrasi
sebagai
koordinator
tugas
5. Melaksakan
fakultas/sekolah;
di lingkungan
dandata;
pengamanan
sisteminformasi
tindakan
6. Melakukan
dan unit kerja lainnya,
Informasi
Daya
denganUnit Sumber
7. Berkoordinasi
melalui
yangakandiinformasikan
fakultas/sekolah
dengankegiatan
berkaitan
h;
websitefakultas/sekola
yang
laporanfakultas/sekolah
data untuk bahanpenyusunan
B. Menyiapkan
sisteminfromasi;
denganpengelolaan
berhubungan
laporanSubbagian.
9. Menyusun
B. Fungsi
dan
dalammengelola
pimpinan
fakultas/sekolah
KepalaBagianmembantu
Bersama
urusansisteminformasi.
mengadministrasikan

.B'ektor,

