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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA 
NOMOR 259/P/SK/HT/2004 

 
TENTANG 

 
ORGANISASI DAN  RINCIAN TUGAS  

KANTOR PIMPINAN UNIVERSITAS, LEMBAGA, DIREKTORAT, BIRO,  
DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA 

 
REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA, 

 
Menimbang  : a. bahwa  berdasarkan  Keputusan  Majelis Wali Amanat Universitas 

Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tanggal 18 Oktober  2003 
telah ditetapkan Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah 
Mada; 

   
  b.  bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Anggaran Rumah 

Tangga  Universitas Gadjah Mada,  perlu ditetapkan Organisasi dan 
Rincian Tugas Kantor Pimpinan Universitas, Lembaga, Direktorat, 
Biro, dan Unit Kerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada; 

 
       

Mengingat : 1.  Undang - Undang   Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem 
Pendidikan Nasional ; 

                               2.   Peraturan Pemerintah : 
a. Nomor  60  Tahun  1999  tentang  Pendidikan  Tinggi; 
b. Nomor  61  Tahun  1999  tentang  Penetapan  Perguruan Tinggi 

Negeri sebagai Badan Hukum; 
c. Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah 

Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara; 
 3.  Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada : 

a. Nomor 03/SK/MWA/2002 tentang Pengangkatan Rektor 
Universitas Gadjah Mada Masa Jabatan Tahun 2002-2007; 

b. Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Penetapan Anggaran Rumah 
Tangga Universitas Gadjah Mada; 
 

Memperhatikan  :  Rapat Pimpinan Universitas Gadjah Mada, tanggal 26 Juli 2004; 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN RINCIAN 
TUGAS KANTOR PIMPINAN UNIVERSITAS, LEMBAGA, 
DIREKTORAT, BIRO, DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN 
UNIVERSITAS GADJAH MADA. 
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BAB  I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 
1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada. 
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada. 
3. Unit Kerja adalah Perpustakaan, Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Arsip Universitas, Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu, Kebun 
Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Pertanian,  Pusat Pengembangan 
Pendidikan, Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus, Kantor Administrasi 
Fakultas. 

 
BAB II 

 
KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS KANTOR PIMPINAN UNIVERSITAS 

 
Pasal 2 

 
Kantor Pimpinan Universitas dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif, berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Rektor. 
 
 

Pasal 3 
 
Kantor Pimpinan Universitas terdiri atas : 
1. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
2. Bidang Hukum dan Tatalaksana. 
3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan. 
 

Pasal 4 
 
Rincian Tugas Kantor Pimpinan Universitas : 
1. Menyusun RKAT dan program kerja Kantor Pimpinan Universitas; 
2. Menyusun juklak dan juknis di bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga, bidang Hukum 

dan Tatalaksana, bidang Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan serta 
menyebarluaskannya;  

3. Memonitor kepatuhan kegiatan universitas terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

4. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan universitas; 
5. Mengkoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan hukum yang dihadapi 

universitas; 
6. Menjadi penghubung dengan pihak luar (public relation) universitas;  
7. Mengelola kegiatan penciptaan citra (image building) universitas; 
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8. Mengembangkan berbagai program pemasaran universitas; 
9. Mengembangkan dan memelihara hubungan publik; 
10. Mengembangkan sistem administrasi perkantoran universitas; 
11. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kantor Pimpinan Universitas, 

termasuk mencakup masalah ketatausahaan, kerumahtanggaan hukum,  
ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan. 

 
Pasal 5 

 
(1). Rincian tugas Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga : 

a. Menyusun konsep RKAT dan program kerja KPU; 
b. Menyusun konsep juklak/juknis di bidang ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan; 
c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan ; 
d. Mengatur penggunaan dan layanan kendaraan dinas di lingkungan Kantor 

Pusat Universitas 
e. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat di bidang ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan; 
f. Mengatur tempat dan fasilitas kegiatan upacara, rapat-rapat dinas, dan acara 

lainnya; 
g. Melaksanakan layanan konsumsi kegiatan upacara, rapat-rapat dinas, dan 

acara resmi universitas lainnya;  
h. Memantau dan mengevaluasi kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; 
i. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja bagian dan mempersiapkan 

penyusunan laporan pelaksanaan program kerja KPU. 
 
(2). Rincian Tugas Bidang Hukum dan Tatalaksana : 

a. Menyusun konsep RKAT dan program kerja Kantor Pimpinan Universitas; 
b. Menyusun konsep juklak dan juknis di bidang Hukum dan Tatalaksana; 
c. Menghimpun dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan di bidang 

pendidikan tinggi; 
d. Memantau kepatuhan kegiatan Universitas terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 
e. Menyusun dan memberikan layanan penyusunan peraturan di unit-unit 

organisasi Universitas; 
f. Mengkoordinasikan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Universitas; 
g. Melaksanakan negosiasi dan perundingan dalam pembuatan perjanjian 

dengan pihak lain; 
h. Melaksanakan diseminasi berbagai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 
i. Mengelola administrasi dokumen hukum. 

 
(3). Rincian tugas Bidang Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan : 

a. Menyusun konsep RKAT dan program kerja Kantor Pimpinan Universitas; 
b. Menyusun konsep juklak dan juknis di bidang Humas dan Keprotokolan; 
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c. Mengembangkan dan memelihara hubungan masyarakat; 
d. Mengelola kegiatan penciptaan citra Universitas; 
e. Mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program Universitas; 
f. Mengembangkan dan mengelola kegiatan dokumentasi dan publikasi 

Universitas; 
g. Mempersiapkan bahan penyusunan pidato Pimpinan Universitas; 
h. Melakukan urusan keprotokolan. 

 
Pasal 6 

 
(1)  Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha : 

a. Melaksanakan administrasi kegiatan penerimaan dan pengiriman surat, 
naskah, dan warkat; 

b. Melaksanakan urusan risalah rapat dinas Kantor Pusat Universitas 
c. Melaksanakan penggandaan surat, naskah, warkat, buku, dan  bahan lainnya 

di lingkungan Kantor Pusat Universitas; 
d. Melaksanakan penyimpanan arsip surat, naskah, warkat, dan dalam bentuk 

file;  
e. Menyusun statistik persuratan; 
f. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas; 
g. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian KPU 

 
(2)  Rincian tugas Subbagian Rumah Tangga : 

a. Melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan dan kendaraan dinas; 
b. Melaksanakan administrasi persuratan kendaraan dinas; 
c. Mengatur penggunaan dan layanan kendaraan dinas di lingkungan Kantor 

Pusat Universitas; 
d. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat di bidang kerumah-tanggaan; 
e. Mengatur tempat dan fasilitas kegiatan upacara, rapat-rapat dinas, dan acara 

lainnya; 
f. Menyiapkan konsumsi kegiatan upacara, rapat-rapat dinas, dan acara resmi 

universitas lainnya; 
g. Melaksanakan urusan kebersihan kantor pusat; 
h. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kerumahtanggaan dan kendaraan 

 
BAB III 

KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS 
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
Pasal 7 

 
(1). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Ketua, berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, selanjutnya disebut LPPM. 
(2). Dalam pelaksanaan tugas, Ketua LPPM dibantu oleh seorang Sekretaris. 
(3). Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. 
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Pasal 8 
 

LPPM terdiri atas : 
1. Bidang Peningkatan Mutu dan Pengelolaan Penelitian; 
2. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Penelitian dan Pemanfaatan 

IPTEKS; 
3. Bidang Layanan dan Pengembangan HAKI; 
4. Bidang Pelayanan Masyarakat dan Lembaga Daerah; 
5. Bidang Pengelolaan KKN dan Pemberdayaan UKM. 

 
Pasal 9 

 
(1). Rincian tugas LPPM : 

a. Merencanakan dan mengarahkan penelitian universitas untuk kemajuan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan global dan bermanfaat bagi 
kesejahteraan umat manusia untuk mengangkat citra UGM; 

b. Meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui program penelitian 
unggulan universitas bertaraf internasional, sistem penghargaan penelitian, 
dan pembinaan peneliti muda; 

c. Mendorong perolehan HAKI; 
d. Mendorong pelibatan mahasiswa dalam setiap penelitian untuk menunjang 

terselenggaranya universitas penelitian; 
e. Memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang mudah diakses dan 

dimanfaatkan sivitas akademika dan masyarakat pengguna; 
f. Mengembangkan kapasitas pengelolaan pada unit-unit pelaksana penelitian 

sebagai wahana penelitian multi, lintas dan inter disiplin; 
g. Melaksnakan penilaian dan konsolidasi pusat-pusat penelitian/studi di 

universitas dalam rangka meningkatkan relevansi, keberlangsungan, efisiensi, 
dan akuntabilitas; 

h. Menyelenggarakan penerapan standar mutu penelitian dan akreditasi 
kompetensi sarana dan prasarana penelitian; 

i. Melakukan penggalangan sumber daya penelitian melalui kegiatan penelitian 
kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian serta pemerintah 
pusat dan daerah; 

j. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berorientasi pada kebutuhan 
masyarakat dan keunggulan industri kecil dan menengah nasional; 

k. Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata tematik mahasiswa sebagai wahana 
penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara multi atau lintas 
disiplin; 

l. Menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan usaha kecil dan 
menengah serta Pemerintah Daerah; 

m. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat sebagai katalisator pengembangan 
masyarakat madani. 
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(2). Rincian tugas Sekretaris LPPM: 
a. Membantu Ketua dalam menjalankan Program Kerja LPPM; 
b. Mengkoordinasi dan membina pegawai LPPM; 
c. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pada bidang-bidang LPPM; 
d. Melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan LPPM; 
e. Menyusun laporan tahunan kegiatan dan keuangan LPPM. 

 
Pasal 10 

 
(1) Rincian tugas Bidang Peningkatan Mutu dan Pengelolaan Penelitian : 

a. Menyusun dan melaksanakan program award dan reward penelitian 
Universitas : 
i. Membentuk dan memperbaharui tim penilai; 
ii. Menetapkan kategori award dan reward; 
iii. Menetapkan kriteria penilaian aplikasi; 
iv. Menetapkan syarat-syarat keikutsertaan; 
v. Mempublikasikan dan melakukan sosialisasi kepada sivitas akademika; 
vi. Membantu pelaksanaan penilaian melalui proses evaluasi meja dan 

presentasi; 
vii. Membantu pengambilan keputusan pemenang; 
viii. Melakukan diseminasi pengumuman pemenang; 
ix. Menyusun laporan tahunan kegiatan penilaian award/reward; 
x. Menyusun rekomendasi peningkatan sistem penilaian award/reward. 

 
b. Menyusun dan melaksanakan program penjaminan mutu penelitian dan mutu 

pusat studi: 
i. Melakukan sosialisasi kebutuhan penjaminan mutu dan standar mutu 

penelitian/pusat studi; 
ii. Menyusun dan memperbaharui dokumen manual mutu, manual prosedur 

penelitian/pusat studi; 
iii. Menyusun sistem audit mutu penelitian/pusat studi; 
iv. Membentuk tim audit penelitian/pusat studi; 
v. Melaksanakan audit mutu penelitian/pusat studi; 
vi. Melaksanakan pelatihan auditor penelitian/pusat studi; 
vii. Menyusun laporan tahunan perkembangan peningkatan mutu penelitian/pusat 

studi; 
viii. Menyusun rekomendasi peningkatan mutu berkelanjutan penelitian/ pusat 

studi. 
 

c. Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kemampuan meneliti bagi 
mahasiswa pascasarjana dan peneliti muda: 
Melakukan inventarisasi pada unit pelaksana penelitian mengenai potensi 

pelibatan peneliti muda; 
Mengembangkan sistem internship bagi peneliti muda pada pusat studi; 
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Mengembangkan sistem insentif bagi penelitian yang melibatkan peneliti muda 
dan mahasiswa pasca sarjana; 

Melakukan pemantauan dan menyusun laporan keterlibatan mahasiswa 
pascasarjana pada pusat studi dan unit pelaksana penelitian; 

Melakukan peningkatan mutu penelitian bagi mahasiswa pascasarjana dan 
peneliti muda, melalui antara lain pelatihan dan lokakarya penulisan jurnal 
internasional dan penyusunan proposal penelitian. 

 
d. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian lintas, multi dan interdisipliner: 

i. Mengembangkan klaster penelitian; 
ii. Melakukan pertemuan lintas klaster; 
iii. Memfasilitasi penyusunan proposal penelitian lintas klaster. 

 
e. Memantau implementasi agenda penelitian unggulan Universitas: 

i. Mengembangkan dan memperbaiki sistem pemantauan penelitian unggulan; 
ii. Melakukan evaluasi kinerja penelitian unggulan; 
iii. Melaporkan hasil evaluasi kepada Pimpinan Universitas dan Senat Akademik. 

 
f. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Tahunan kinerja 

bidang: 
i. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran bidang; 
ii. Melakukan pendataan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan; 
iii. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
iv. Menyusun laporan kegiatan bidang dan memberikan rekomendasi dalam 

penyusunan RKAT. 
 
(2) Rincian tugas Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Penelitian 

dan Pemanfaatan IPTEKS: 
a. Menyusun basis data peneliti, unit pelaksana penelitian, dan pemanfaatan 

IPTEKS sesuai dengan kompetensi dan spesifikasinya: 
i. Melakukan pengembangan borang data peneliti dan unit pelaksana 

penelitian; 
ii. Mengembangkan sistem data yang terintegrasi dengan pendataan pegawai 

universitas, termasuk proses pemasukan data (data entry), verifikasi, 
penyimpanan data dan retrieval; 

iii. Menyusun dan memproduksi direktori peneliti dan unit pelaksana penelitian 
dan pemanfaatan IPTEKS; 

iv. Melakukan diseminasi direktori peneliti, unit pelaksana penelitian dan 
pemanfaatan IPTEKS. 

  
b. Menyusun basis data proposal dan hasil penelitian serta pemanfaatan IPTEKS 

serta mengembangkan publikasinya: 
i. Melakukan pengembangan borang proposal dan hasil penelitian serta 

pemanfaatan IPTEKS; 
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ii. Melakukan inventarisasi dan penetapan klasifikasi proposal dan hasil 
penelitian serta pemanfaatan IPTEKS;Mengembangkan sistem dan 
melaksanakan diseminasi hasil penelitian melalui portal website UGM 
maupun dalam bentuk media cetak – bekerjasama dengan Sekolah 
Pascasarjana; 

iii. Membuat analisis dan menyusun laporan basis data proposal dan hasil 
penelitian/pemanfaatan IPTEKS bagi keperluan evaluasi dan perencanaan; 

iv. Membantu menyusun rekomendasi untuk formulasi kebijakan penelitian. 
 

c. Menyusun dan melaksanakan program peningkatan profesionalisme  
pengelolaan kontrak penelitian melalui pelatihan dan pendampingan: 
i. Melakukan pengumpulan informasi secara berkala ke unit pelaksana 

penelitian mengenai kebutuhan dukungan peningkatan pengelolaan 
penelitian; 

ii. Melakukan analisis permasalahan; 
iii. Membantu menyusun rekomendasi indikasi program peningkatan 

profesionalisme pengelolaan penelitian; 
iv. Menindaklanjuti kebijakan pimpinan untuk melaksanakan rekomendasi yang 

diputuskan; 
v. Memantau efektifitas dari tindakan yang dilaksanakan. 

 
d. Menyusun dan melaksanakan program pengembangan jaringan kerjasama 

penelitian nasional dan internasional: 
i. Melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan teknologi, advokasi, 

pelatihan dan pendampingan mitra kerjasama, baik nasional maupun 
internasional; 

ii. Melakukan identifikasi dan menyusun profil jaringan kerjasama penelitian 
nasional dan internasional; 

iii. Melakukan identifikasi kebutuhan networking dari unit pelaksana penelitian; 
iv. Menyusun profil penelitian yang akan dikembangkan secara kerjasama; 
v. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan mediasi kerjasama; 
vi. Mendokumentasikan proses pelaksanaan kerjasama sebagai bahan 

penyusunan “best practices” dalam pengembangan jaringan penelitian; 
vii. Membantu menyusun rekomendasi bagi pimpinan untuk memformulasikan 

kebijakan kerjasama penelitian. 
 

e. Menyusun dan melaksanakan koordinasi dan standarisasi pengelolaan Pusat 
Studi: 
i. Melakukan diseminasi dan sosialisasi Standar Mutu Pusat Studi;Membentuk 

Tim Auditor implementasi Standar Mutu Pusat Studi; 
ii. Membantu Tim Auditor melaksanakan evaluasi implementasi Standar Mutu 

Pusat Studi; 
iii. Memberikan rekomendasi kepada Pusat Studi berdasarkan hasil evaluasi 

implementasi Standar Mutu Pusat Studi ; 
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iv. Membuat laporan tahunan kemajuan kinerja Pusat Studi; 
v. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan Pusat Studi secara berkala; 
vi. Melakukan dokumentasi hasil pertemuan; 
vii. Membantu merumuskan hasil pertemuan koordinasi; 
viii. Menindaklanjuti kebijakan pimpinan untuk melaksanakan rekomendasi yang 

diputuskan; 
ix. Memantau efektifitas dari tindakan yang dilaksanakan. 
 

f. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Tahunan kinerja 
bidang: 
i. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran bidang; 
ii. Melakukan pendataan, pemantauan pelaksanaan kegiatan; 
iii. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
iv. Menyusun laporan kegiatan bidang dan memberikan rekomendasi dalam 

penyusunan RKAT. 
 
(3) Rincian tugas Bidang Layanan dan Pengembangan HAKI: 

a. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengajuan HAKI: 
i. Mengumpulkan dan menyiapkan materi sosialisasi; 
ii. Mengadakan training, seminar, workshop dan dialog yang berkaitan dengan 

HAKI dan cara mendapatkan perlindungannya; 
iii. Mengadakan kerja sama dengan instansi atau lembaga lain dalam rangka 

melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pengembangan hal-hal yang 
berkaitan dengan HAKI; 

iv. Menyebarluaskan hasil pelatihan tentang HAKI kepada masyarakat 
khususnya kepada kalangan di UGM; 

v. Mengikuti atau menghadiri kegiatan-kegiatan konferensi, pelatihan atau 
sosialisasi tentang HAKI, baik nasional maupun internasional; 

vi. Mengusahakan layanan akses informasi tentang paten yang telah didapat 
pihak lain. 

 

b. Mengupayakan perlindungan HAKI hasil penelitian dan pemanfaatan IPTEKS: 
i. Menyiapkan proses perlindungan HAKI bagi peneliti Universitas; 
ii. Secara aktif melakukan identifikasi hasil penelitian berpotensi HAKI; 
iii. Melakukan peningkatan kapasitas peneliti dalam perlindungan HAKI; 
iv. Melakukan seleksi hasil penelitian untuk didampingi dalam memperoleh 

perlindungan HAKI; 
v. Membantu penyusunan klaim, patent drafting dan pengurusan pendaftaran 

HAKI di ke Dirjen HAKI; 
vi. Membantu melakukan riset pasar dan merancang strategi pemasaran HAKI.  

 
c. Memberikan layanan penyelesaian sengketa HAKI: 

i. Membantu menerima laporan tentang pelanggaran HAKI dan meneruskannya 
kepada pihak yang berwajib atas laporan tentang pelanggaran HAKI; 

ii. Membentuk tim litigasi dan non-litigasi sengketa HAKI apabila diperlukan; 
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iii. Membantu pihak-pihak dalam penyelesaian sengketa pelanggaran HAKI; 
iv. Membantu pihak-pihak dalam negosiasi-negosiasi dalam rangka pembuatan 

kontrak lisensi HAKI; 
v. Membantu pihak-pihak dalam penyelesaian sengketa lisensi. 
 

d. Menyusun dan melaksanakan program penelusuran kepemilikan intelektual 
tradisional dan pendaftaran HAKI bagi Pemerintah Daerah dan UKM: 
i. Menyusun dan melaksanakan program inventarisasi teknologi tradisional; 
ii. Menentukan kriteria tentang kepemilikan intelektual tradisional sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
iii. Mencari informasi tentang adanya kepemilikan intelektual tradisional; 
iv. Menentukan kelayakan kepemilikan intelektual tradisional untuk mendapatkan 

HAKI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
v. Membantu Pemerintah Daerah dan UKM dalam mengajukan permohonan 

pendaftaran kepemilikan intelektual tradisional untuk mendapatkan 
perlindungan HAKI di ke Dirjen HAKI . 

 
e. Menjalankan klinik HAKI: 

i. Mengadakan sosialisasi HAKI melalui media massa; 
ii. Memberikan bantuan layanan penyusunan patent drafting; 
iii. Memberikan bantuan layanan pembuatan klaim paten; 
iv. Memberikan bantuan layanan permohonan hak cipta, desain dan merek; 
v. Memberikan bantuan layanan penyusunan kontrak lisensi. 
 

f. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Tahunan kinerja bidang: 
i. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran bidang; 
ii. Melakukan pendataan, pemantauan pelaksanaan kegiatan; 
iii. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
iv. Menyusun laporan kegiatan bidang dan memberikan rekomendasi dalam 

penyusunan RKAT. 
 
 
(4).  Rincian tugas Bidang Pelayanan Masyarakat dan Lembaga Daerah: 

a. Meningkatkan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang 
berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan keunggulan industri kecil dan 
menengah nasional: 
i. Menginventarisasi kebutuhan IPTEKS industri kecil dan menengah; 
ii. Menyusun dan melaksanakan program pelatihan peningkatan kompetensi 

ketrampilan masyarakat; 
iii. Menyusun program penerapan IPTEKS; 
iv. Mengevaluasi program penerapan IPTEKS; 
v. Menyusun rekomendasi penyusunan program penerapan IPTEKS. 

 
b. Menyelenggarakan kemitraan dengan Pemerintah Daerah: 
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i. Melakukan identifikasi kebutuhan pemberdayaan pemerintah daerah; 
ii. Membentuk tim pelaksana pemberdayaan pemerintah daerah; 
iii. Membantu tim dalam penyusunan silabus pelatihan dan program 

pendampingan; 
iv. Melaksanakan program pelatihan pengelolaan pemerintahan daerah; 
v. Melaksanakan program pendampingan dalam pengelolaan Pemerintahan 

Daerah; 
vi. Melakukan evaluasi hasil pelatihan dan pendampingan; 
vii. Menyusun laporan tahunan hasil pelatihan dan pendampingan; 
viii. Menyusun rekomendasi perbaikan program. 

 
c. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat sebagai katalisator pengembangan 

masyarakat madani: 
i. Membentuk tim seleksi dan pelaksana pembinaan desa; 
ii. Membantu tim dalam menetapkan kriteria dan syarat desa binaan; 
iii. Menetapkan desa binaan sebagai model pengembangan masyarakat madani; 
iv. Melakukan binaan terhadap desa terpilih; 
v. Melakukan evaluasi hasil binaan; 
vi. Menyusun laporan tahunan hasil binaan; 
vii. Menyusun rekomendasi perbaikan program. 

 
d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Tahunan kinerja bidang: 

i. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran bidang; 
ii. Melakukan pendataan, pemantauan pelaksanaan kegiatan; 
iii. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
iv. Menyusun laporan kegiatan bidang dan memberikan rekomendasi dalam 

penyusunan RKAT. 
 

(5) Rincian tugas Bidang Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata dan Pemberdayaan Usaha Kecil 
dan Menengah (UKM): 
a. Melaksanakan pengelolaan Kuliah Kerja Nyata : 

i. Memberikan pembekalan mahasiswa; 
ii. Melaksanakan pengadaan logistic; 
iii. Mengkoordinasi pembimbingan dan penilaian; 
iv. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 

 
b. Mengembangkan program-program Kuliah Kerja Nyata : 

i. Menyusun program-program Kuliah Kerja Nyata dengan tema secara spesifik 
di masing-masing lokasi penempatan; 

ii. Merencanakan dan melaksanakan internship dan sertifikasi dosen 
pembimbing lapangan; 

iii. Melakukan evaluasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata; 
iv. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah, industri dan 

lembaga lain untuk mengembangkan tema-tema Kuliah Kerja Nyata. 
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c. Menyelenggarakan kemitraan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah : 

i. Melakukan identifikasi kebutuhan pemberdayaan UKM; 
ii. Membentuk tim pelaksana pemberdayaan UKM; 
iii. Membantu tim dalam penyusunan silabus pelatihan dan program 

pendampingan; 
iv. Melaksanakan program pelatihan kewirausahaan ; 
v. Melaksanakan program pendampingan UKM dalam pengelolaan usaha dan 

teknologi; 
vi. Melakukan evaluasi hasil pelatihan dan pendampingan; 
vii. Menyusun laporan tahunan hasil pelatihan dan pendampingan; 
viii. Menyusun rekomendasi perbaikan program. 

 
d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Tahunan kinerja bidang : 

i. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran bidang; 
ii. Melakukan pendataan, pemantauan pelaksanaan kegiatan; 
iii. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
iv. Menyusun laporan tahunan kegiatan bidang dan memberikan rekomendasi 

dalam penyusunan RKAT. 
 

BAB  IV 
KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS DIREKTORAT  

ADMINISTRASI AKADEMIK 
 

Pasal 11 
 

(1) Direktorat Administrasi Akademik dipimpin oleh Direktur, berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Rektor. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas, Direktur dibantu oleh seorang Sekretaris. 
(3) Sekretaris bertanggung jawab kepada Direktur. 
 
 

Pasal 12 
 

(1) Direktorat Administrasi Akademik terdiri atas : 
a. Subdirektorat Penerimaan dan Registrasi; 
b. Subdirektorat Administrasi Akademik. 
 

(2)  Subdirektorat Penerimaan dan Registrasi terdiri atas: 
a. Seksi Penerimaan dan Pemasaran; 
b. Seksi Registrasi dan Statistik. 

 
(3) Subdirektorat Administrasi Akademik terdiri atas : 

a. Seksi Sarana Pendidikan; 
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b. Seksi Monitoring dan Evaluasi. 
 
 

Pasal 13 
 
(1) Rincian tugas Direktorat  Administrasi Akademik : 

a. Menyusun RKAT dan program kerja Direktorat; 
b. Menyusun juklak dan juknis bidang administrasi akademik; 
c. Mengelola sistem dan strategi proses penerimaan mahasiswa; 
d. Mengelola kegiatan penerimaan mahasiswa baru; 
e. Mengelola administrasi registrasi mahasiswa; 
f. Mengelola administrasi legalisasi akademik dan evaluasi akademik; 
g. Merumuskan strategi dan menyusun rencana pengembangan pendidikan 

berdasar arah strategi universitas; 
h. Membantu menetapkan kebijakan, mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi 

pelaksanaan program kegiatan, peningkatan dan penjaminan mutu di lingkungan 
universitas. 

 
(2) Rincian tugas Sekretaris: 

a. Membantu Direktur menyusun RKAT dan Program Kerja Direktorat; 
b. Membuat standar kinerja Direktorat; 
c. Mengkoordinasikan semua kegiatan Direktorat; 
d. Melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan Direktorat; 
e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan Direktorat; 
f. Melakukan pembinaan pegawai Direktorat.  

 
 

Pasal 14 
 
(1) Rincian tugas Subdirektorat Penerimaan dan Registrasi 

a. Menyusun konsep RKAT dan program kerja direktorat; 
b. Menyusun konsep juklak dan juknis penerimaan mahasiswa; 
c. Mengkoordinasikan proses penerimaan mahasiswa; 
d. Mengkoordinasikan pelaksanakan pendaftaran ulang mahasiswa; 
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi transfer mahasiswa; 
f. Menyusun laporan pelaksanaan program Subdirektorat dan mempersiapkan 

penyusunan laporan direktorat. 
 

(2) Rincian tugas Subdirektorat Administrasi Akademik : 
a. Menyusun konsep RKAT dan program kerja direktorat; 
b. Menyusun konsep juklak dan juknis administrasi akademik; 
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan evaluasi akademik; 
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan legalisasi akademik; 
e. Melaksanakan administrasi dan evalasi akademik; 
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f. Menyusun laporan pelaksanaan program Subdirektorat dan mempersiapkan 
penyusunan laporan direktorat. 

 
Pasal 15 

 
(1) Rincian tugas Seksi Penerimaan dan Pemasaran : 

a. Menyiapkan materi promosi dan informasi penerimaan mahasiswa melalui media 
cetak dan elektronik; 

b. Menyebarluaskan informasi penerimaan mahasiswa; 
c. Melaksanakan layanan informasi  tentang penerimaan mahasiswa; 
d. Menyiapkan dan menyusun  instrumen  penerimaan mahasiswa; 
e. Melaksanakan pendaftaran penerimaan mahasiswa; 
f. Menyiapkan dan melaksanakan  penerimaan mahasiswa; 
g. Menyimpan data penerimaan dan pemasaran mahasiswa. 

 
(2) Rincian tugas Seksi Registrasi dan Statistik : 

a. Menyiapkan dan merancang instrumen registrasi; 
b. Melaksanakan layanan registrasi; 
c. Mengolah data registrasi dan menyusun statistik; 
d. Menyajikan data registrasi dan statistik; 
e. Menyimpan data registrasi sebagai bahan laporan. 
 

(3) Rincian tugas Seksi Sarana Pendidikan : 
a. Menyusun instrument sarana pendidikan; 
b. Merencanakan kebutuhan sarana pendidikan; 
c. Menyiapkan dan melayani kebutuhan sarana pendidikan; 
d. Melaksanakan administrasi sarana pendidikan; 
e. Menyimpan data sarana pendidikan sebagai bahan laporan. 

 
(4) Rincian tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi : 

a. Merencanakan dan merancang instrumen monitoring dan evaluasi pendidikan; 
b. Mengumpulkan data bahan minotoring dan evaluasi pendidikan; 
c. Melaksanakan/mengolah data monitoring dan evaluasi pendidikan; 
d. Menyajikan hasil olahan data monitoring dan evaluasi sebagai bahan kebijakan 

pimpinan; 
e. Menyiapkan saran/rekomendasi penyelesaian permasalahan pendidikan kepada 

pimpinan. 
f. Menyimpan data monitoring dan evaluasi sebagai bahan laporan. 
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BAB V 
 

KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS DIREKTORAT KEUANGAN 
 

Pasal 16 
 

(1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh Direktur, berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Rektor. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas, Direktur dibantu oleh seorang Sekretaris. 
(3) Sekretaris bertanggung jawab kepada Direktur. 

 
Pasal 17 

 
(1) Direktorat Keuangan terdiri atas : 

a. Subdirektorat Anggaran dan Perbendaharaan; 
b. Subdirektorat Akuntansi. 
 

(2) Subdirektorat Anggaran dan Perbendaharaan terdiri atas : 
a. Seksi Anggaran Dana Pemerintah; 
b. Seksi Anggaran Dana Masyarakat; 
c. Seksi Verifikasi. 

 
(3) Subdirektorat Akuntansi terdiri atas : 

a. Seksi Akuntansi Keuangan; 
b. Seksi Akuntansi Manajemen. 
 

Pasal 18 
 
(1) Rincian tugas Direktorat  Keuangan : 

a. Menyusun RKAT dan program kerja Direktorat; 
b. Menyusun juklak dan juknis di Bidang Keuangan serta menyebar-luaskannya; 
c. Melaksanakan sistem penerimaan dan pengeluaran keuangan Universitas; 
d. Mengembangkan dan mengelola keuangan Universitas; 
e. Melaksanakan, mengembangkan, dan memelihara sistem keuangan dan 

akuntansi Universitas; 
f. Melaksanakan administrasi penganggaran, pengalokasian, monitoring dan 

evaluasi penggunaan dana; 
g. Melaksanakan verifikasi sebagai pengendalian pelaksanaan anggaran 

Universitas; 
h. Menghimpun laporan keuangan dari seluruh unit di Universitas; 
i. Menyusun  laporan keuangan dan konsolidasi Universitas secara periodik. 

 
(2) Rincian tugas Sekretaris : 

a. Membantu Direktur menyusun RKAT dan Program Kerja Direktorat; 
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b. Menyusun instrumen standar kinerja Direktorat; 
c. Mengkoordinasikan semua kegiatan Direktorat; 
d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat; 
e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan Direktorat; 
f. Melakukan pembinaan pegawai Direktorat.  

 
Pasal 19 

 
(1) Rincian tugas Subdirektorat Anggaran dan Perbendaharaan : 

a. Menyusun konsep RKAT dan program kerja Direktorat; 
b. Membantu menyusun konsep juklak dan juknis di Bidang Anggaran dan 

Perbendaharaan; 
c. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pembukuan, pembayaran, dan 

pertanggungjawaban penggunaan dana pemerintah maupun dana masyarakat; 
d. Melaksanakan  pengalokasian dana pemerintah dan dana masyarakat; 
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana  pemerintah maupun 

dana masyarakat; 
f. Melaksanakan verifikasi penggunaan dana  pemerintah maupun dana 

masyarakat; 
g. Menyusun laporan secara periodik. 

 
(2) Rincian tugas Subdirektorat Akuntansi : 

a. Menyusun konsep RKAT dan program kerja Direktorat; 
b. Membantu menyusun konsep juklak dan juknis di Bidang Akuntansi; 
c. Melaksanakan sistem akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen; 
d. Mengembangkan dan memelihara sistem akuntansi keuangan dan akuntansi 

manajemen; 
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi sistem akuntansi keuangan 

dan akuntansi manajemen; 
f. Menyusun laporan secara periodik. 

 
Pasal 20 

 
(1) Rincian tugas Seksi Anggaran Dana Pemerintah : 

a. Melaksanakan penerimaan dan penyimpanan dana pemerintah ; 
b. Memeriksa setiap keabsahan dokumen penerimaan dan pengeluaran dana 

pemerintah; 
c. Melaksanakan pembukuan, pembayaran, dan pertanggungjawaban penggunaan 

dana pemerintah; 
d. Mengkonsolidasikan pemanfaatan dana pemerintah; 
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana pemerintah; 
f. Menyusun laporan realisasi anggaran secara periodik. 

 
(2) Rincian tugas Seksi Anggaran Dana Masyarakat : 
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a. Melaksanakan penerimaan dan penyimpanan dana masyarakat; 
b. Memeriksa setiap keabsahan dokumen penerimaan dan pengeluaran dana 

masyarakat; 
c. Melaksanakan pembukuan, pembayaran, dan pertanggungjawaban penggunaan 

dana masyarakat; 
d. Mengkonsolidasikan pemanfaatan dana masyarakat; 
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana masyarakat; 
f. Menyusun laporan realisasi anggaran secara periodik. 
 

(3) Rincian tugas Seksi Verifikasi : 
a. Menghimpun dan menyusun konsep standar harga; 
b. Mengoreksi kelayakan kebutuhan anggaran;Mengoreksi kesesuaian antara 

perencanaan dan penggunaan dana; 
c. Mengoreksi antara usulan dan standar harga yang telah ditentukan; 
d. Membuat laporan hasil verifikasi. 

 
(4)  Rincian tugas Seksi Akuntansi Keuangan : 

a. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen penerimaan dan pembayaran; 
b. Melaksanakan administrasi dan penyimpanan dokumen penerimaan dan 

pembayaran; 
c. Melaksanakan pembukuan sesuai dengan standard akuntansi keuangan; 
d. Mengusulkan pengembangan sistem akuntansi keuangan; 
e. Mengkonsolidasikan dan menyusun laporan akuntansi keuangan. 

 
(5)  Rincian tugas Seksi Akuntansi Manajemen : 

a. Menyusun rencana arus kas; 
b. Melaksanakan pencatatan dan analisis data akuntansi; 
c. Melaksanakan pemeliharan sistem akuntansi manajemen; 
d. Mengusulkan pengembangan sistem akuntansi manajemen; 
e. Mengkonsolidasikan dan menyusun laporan akuntansi manajemen. 

 
 

BAB  VI 
 

KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS DIREKTORAT 
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN ASET 

 
Pasal 21 

 
(1) Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset dipimpin oleh Direktur, berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Rektor. 
(2) Dalam pelaksanaan tugas, Direktur dibantu oleh seorang Sekretaris. 
(3) Sekretaris bertanggung jawab kepada Direktur. 
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Pasal 22 
 
(1) Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset terdiri atas : 

a. Subdirektorat Sarana; 
b. Subdirektorat Prasarana. 
 

(2) Subdirektorat Sarana terdiri atas: 
a. Seksi Pengadaan, Pergudangan, Distribusi dan Perbengkelan; 
b. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan. 

 
(3) Subdirektorat Prasarana terdiri atas : 

a. Seksi Gedung, Jalan, dan Pertamanan; 
b. Seksi Instalasi Listrik dan Air. 

 
Pasal 23 

 
(1) Rincian tugas Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset : 

a. Menyusun RKAT dan program kerja Direktorat; 
b. Menyusun juklak dan juknis di bidang pengelolaan dan pemeliharaan; 
c. Mengelola dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa; 
d. Mengelola dan memelihara seluruh gedung milik universitas; 
e. Mengelola dan memelihara instalasi listrik dan air milik universitas;  
f. Mengelola dan memelihara peralatan dan kendaraan milik universitas; 
g. Merencanakan dan memelihara lingkungan kampus termasuk pertamanan; 
h. Menjaga ketersediaan daya listrik secara ekonomis dan terpercaya bagi seluruh 

gedung dan ruang milik universitas; 
i. Menjaga keandalan fungsi semua peralatan dan instalasi milik universitas; 
j. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Direktorat dan Universitas. 

 
(2) Rincian tugas Sekretaris : 

a. Membantu Direktur menyusun RKAT dan program kerja Direktorat; 
b. Menyusun instrumen standar kinerja Direktorat; 
c. Mengkoordinasikan semua kegiatan Direktorat; 
d. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian kegiatan Direktorat; 
e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan Direktorat; 
f. Melaksanakan pembinaan pegawai Direktorat.  

 
Pasal 24 

 
(1) Rincian tugas Subdirektorat Sarana : 

a. Menyusun konsep RKAT dan program kerja Direktorat; 
b. Menyusun konsep juklak dan juknis bidang sarana; 
c. Menyusun rencana pengadaan barang; 
d. Melaksanakan pengadaan barang; 
e. Mengelola dan memelihara peralatan dan kendaraan milik universitas; 
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f. Menyiapkan bahan penyelesaian sengketa dan tuntutan ganti rugi yang 
berhubungan dengan barang; 

g. Melaksanakan penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi barang; 
h. Melaksanakan penatausahaan barang, termasuk barang dalam gudang; 
i. Mempersiapkan usul penetapan/pengalihan status golongan rumah dinas; 
j. Menyusun laporan mutasi dan rekapitulasi barang; 
k. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan barang; 
l. Mempersiapkan usul penghapusan dan melaksanakan penghapusannya; 
m. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Subdirektorat dan mempersiapkan 

penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Direktorat. 
 

(2)  Rincian tugas Subdirektorat Prasarana : 
a. Menyusun konsep RKAT dan program kerja Direktorat; 
b. Menyusun konsep juklak dan juknis bidang prasarana; 
c. Menghimpun, mengolah, dan menganalisis data pengadaan jasa; 
d. Menyusun rencana pengadaan jasa, antara lain jasa pemeliharaan bangunan 

gedung, jalan, instalasi listrik, instalasi air dan infrastruktur lainnya; 
e. Menyiapkan dan melaksanakan pengadaan jasa; 
f. Memonitor pelaksanaan pemanfaatan jasa; 
g. Mempersiapkan dan memelihara dokumen, surat, dan warkat yang berhubungan 

dengan pengadaan jasa; 
h. Melaksanakan pemeliharaan bangunan, jalan dan fasilitas fisik lainnya; 
i. Melaksanakan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan listrik dan air; 
j. Mengatur dan memelihara taman dan keindahan kampus; 
k. Mengatur/mengurus penggunaan rumah dinas UGM; 
l. Menyimpan dan memelihara dokumen, surat, dan warkat yang berhubungan 

dengan prasarana; 
m. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Subdirektorat dan mempersiapkan 

penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Direktorat. 
 

Pasal 25  
 
 (1) Rincian tugas Seksi Pengadaan, Pergudangan, Distribusi dan Perbengkelan: 

a. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa;  
b. Melaksanakan penatausahaan pengadaan barang,  pergudangan dan distribusi 

barang; 
c. Mempersiapkan dokumen distribusi barang; 
d. Melaksanakan penyimpanan, pendistribusian barang dan jasa; 
e. Memonitor persediaan barang di gudang; 
f. Mengelola dan memelihara peralatan dan kendaraan milik universitas; 
g. Melaksanakan perbaikan dan mengelola perbengkelan; 
h. Mempersiapkan bahan penetapan/pengalihan status golongan rumah dinas; 
i. Menyimpan dan memelihara dokumen, surat, dan warkat yang berhubungan 

dengan pengadaan barang, pergudangan dan distribusi barang; 
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j. Membantu menyusun laporan pelaksanaan program kerja Seksi dan 
mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Subdirektorat. 

 
(2) Rincian tugas Seksi Inventarisasi dan Penghapusan : 

a. Menyiapkan dan melakukan pembuatan format inventarisasi dan usul 
penghapusan barang inventaris; 

b. Melakukan administrasi barang inventaris; 
c. Mempersiapkan laporan inventarisasi barang; 
d. Mempersiapkan bahan usul penghapusan barang inventaris; 
e. Mempersiapkan pelaksanaan penghapusan barang inventaris; 
f. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan inventarisasi dan penghapusan barang 

inventaris; 
g. Menyimpan dan memelihara dokumen, surat, dan warkat yang berhubungan 

dengan inventarisasi dan penghapusan barang inventaris. 
 
(3) Rincian tugas Seksi Gedung, Jalan, dan Pertamanan : 

a. Menghimpun, mengolah, dan menganalisis usulan pengadaan dan pemeliharaan 
bangunan gedung, jalan dan pertamanan; 

b. Menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan bangunan gedung, jalan, dan 
pertamanan; 

c. Menghimpun, menelaah dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan 
dibidang pengadaan dan pemeliharaan bangunan gedung, jalan, dan pertamanan; 

d. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan bangunan gedung, jalan, dan 
pertamanan; 

e. Melaksanakan administrasi pengadaan dan pemeliharaan bangunan gedung, 
jalan, dan pertamanan; 

f. Melaksanakan pemakaman di makam keluarga UGM dan melaksanakan 
pemeliharaan  kebersihannya. 

g.  Melaksanakan administrasi rumah dinas universitas; 
h. Menyimpan dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan bangunan, 

gedung, jalan, dan pertamanan.  
 
(4) Rincian tugas Seksi Instalasi Listrik dan Air : 

a. Menghimpun, mengolah, dan menganalisis data jaringan instalasi listrik,  dan air; 
b. Menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan jaringan instalasi listrik, dan air; 
c. Melaksanaan pengadaan dan pemeliharaan jaringan instalasi listrik,  dan air; 
d. Melaksanakan pengaturan penggunaan jaringan instalasi listrik,  dan air; 

Menyimpan dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan pengadaan dan 
pemeliharaan jaringan instalasi listrik,  dan air. 
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BAB  VII 

 
KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS DIREKTORAT  

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN 
 
 

Pasal 26 
 

(1) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh Direktur, berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Rektor. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas, Direktur dibantu oleh seorang Sekretaris. 
(3) Sekretaris bertanggung jawab kepada Direktur. 
 

Pasal 27 
 

(1) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas : 
a. Subdirektorat Perencanaan; 
b. Subdirektorat Pengembangan dan Informasi Manajemen. 
 

(2) Subdirektorat Perencanaan terdiri atas : 
a. Seksi Perencanaan Fisik; 
b. Seksi Penyusunan Kegiatan dan Anggaran. 
 

(3) Subdirektorat Pengembangan dan Informasi Manajemen terdiri atas : 
a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Program; 
b. Seksi Informasi Manajemen. 

 
Pasal 28 

 
(1) Rincian tugas Direktorat Perencanaan dan Pengembangan : 

a. Menyusun RKAT dan program kerja Direktorat; 
b. Menyusun juklak dan juknis di bidang perencanaan dan pengembangan; 
c. Mengkompilasi  RKAT sebagai penjabaran Renstra Universitas; 
d. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyusunan Renstra unit-unit  universitas; 
e. Menyelenggarakan pembinaan dan  dukungan teknis kemampuan perencanaan 

program kegiatan, perencanaan program pengembangan, dan perencanaan 
pembiayaan bagi semua unit di Universitas; 

f. Mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 
perencanaan dan pengembangan; 

g. Mengarahkan dan mengembangkan kebijakan kegiatan Direktorat; 
h. Mengkomunikasikan urusan Direktorat dengan unit-unit lain dan Pimpinan 

Univerasitas serta lembaga di luar universitas terkait; 
i. Menyusun program pengembangan fisik dan non fisik universitas; 



22 

j. Memimpin kegiatan-kegiatan Direktorat dengan cakupan universitas dan 
memberikan pelayanan administrasi bagi Komisi Perencanaan Universitas; 

k. Menetapkan kebijakan mutu kinerja Direktorat; 
l. Mengkoordinir penyusunan RKAT dan Program Kerja Direktorat; 
m. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Renstra Universitas; 
n. Mengembangkan, memelihara, dan menyediakan informasi perencanaan dan 

kebijakan bagi Pimpinan Universitas. 
 
(2) Rincian tugas Sekretaris : 

a. Membantu Direktur menyusun Program Kerja Direktorat; 
b. Membuat standar kinerja Direktorat; 
c. Mengkoordinasikan semua kegiatan Direktorat; 
d. Melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan Direktorat; 
e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan Direktorat; 
f. Melakukan pembinaan pegawai Direktorat. 

 
Pasal 29 

 
(1)   Rincian tugas Subdirektorat Perencanaan : 

a. Menyusun pedoman mutu dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan mutu kinerja 
sub-direktorat; 

b. Mengkompilasi RKAT universitas berdasarkan usulan dari unit-unit kerja; 
c. Memberikan layanan teknis dan pendampingan penyusunan RKAT unit kerja di 

lingkungan universitas; 
d. Melaksanakan verifikasi usulan RKAT Kantor Pusat dan unit-unit kerja; 
e. Menyiapkan bahan rapat berkaitan dengan RKAT. 
f. Membantu menyusun juklak dan juknis bidang perencanaan; 
g. Membantu Direktur dalam menyusun Program dan Kegiatan tahunan, serta 

memfasilitasi penyusunan renstra unit-unit organisasi universitas; 
h. Mengkoordinasikan usulan-usulan rehab/perbaikan gedung dan prasarana 

lingkungan gedung; 
i. Menginventarisasi sarana prasarana fisik yang memerlukan perbaikan; 
j. Memelihara basis data perencanaan kegiatan anggaran fisik lahan dan bangunan; 
k. Membantu Direktur dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

menyiapkan usulan maupun mengusahakan perolehan alokasi Anggaran 
Pemerintah; 

l. Membantu Direktur dalam berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan, khususnya 
dalam hal penerimaan Anggaran Masyarakat; 

m. Menghimpun usulan Anggaran Pemerintah dan Anggaran Masyarakat dari unit 
kerja; 

n. Menyeleksi kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai dengan Anggaran Masyarakat, 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan pimpinan universitas; 

o. Mengkoordinir dan memberi dukungan administrasi Komisi Perencanaan 
Universitas dalam mengevaluasi, merekomendasi penyesuaian dengan RIPK dan 
memberi ijin atas usulan-usulan pembangunan gedung; 
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p. Mengkoordinasikan usulan-usulan rehabilitasi/perbaikan atau perawatan gedung 
dan prasarana lingkungan gedung. 

 
 (2)   Rincian tugas Subdirektorat Pengembangan dan Informasi Manajemen : 

a. Menyusun pedoman mutu dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan mutu kinerja 
Subdirektorat;  

b. Membantu direktur dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Renstra 
universitas;  

c. Membantu Direktur dalam menyelenggarakan pembinaan dan dukungan teknis 
kemampuan penyusunan program pengembangan bagi semua unit di universitas; 

d. Membantu menyusun juklak dan juknis bidang pengembangan yang diperlukan 
bagi model pengembangan universitas dalam rangka evaluasi dan 
pengembangan Renstra universitas termasuk biaya satuan pendidikan; 

e. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan bagi model pengembangan universitas 
dalam rangka evaluasi dan pengembangan Renstra universitas termasuk biaya 
satuan pendidikan; 

f. Membantu penyusunan Rencana Operasional jangka menengah maupun 
tahunan; 

g. Memberikan dukungan administratif dalam menghimpun usulan SP4 dan hibah 
kompetisi dari unit kerja, dukungan administrasi dalam proses seleksi, 
penyusunan proposal dan pelaksanaan di tingkat universitas,  serta memberikan 
layanan teknis perbaikan dan pengusulan SP4 dan hibah kompetisi; 

h. Menetapkan prosedur pengumpulan data sebelum dimasukkan dalam sistem 
basis data universitas bagi semua fakultas dan unit kerja di lingkungan universitas; 

i. Memelihara data dan memberi pelayanan kebutuhan data guna keperluan 
penyusunan rencana kegiatan maupun lainnya; 

j. Menyusun buku statistik universitas dan membuat laporan tahunan universitas; 
k. Membuat buku alamat pejabat struktural dan buku telepon unit kerja di lingkungan 

universitas; 
l. Mengkoordinasi dan melaksanakan pendampingan penyusunan LAKIP; 
m. Menyusun laporan evaluasi diri per-semester ke Ditjen Dikti, dengan melakukan 

koordinasi dengan Direktorat Administrasi Akademik dan unsur pelaksana 
akademik lainnya di lingkungan universitas; 

n. Mengkoordinir penyusunan Evaluasi Diri dan Portofolio universitas; 
o. Menyimpan data elektronik statistik tahunan universitas secara sistematis 

 
Pasal 30 

 
(1) Rincian tugas Seksi Perencanaan Fisik : 

a. Melakukan administrasi surat-surat permintaan pembangunan sarana, 
rehab/perbaikan sarana prasarana dan memberikan dukungan administrasi 
kegiatan Komisi Perencanaan Universitas; 

b. Menyusun jadwal dan menyiapkan pertemuan-pertemuan dengan Komisi 
Perencanaan Universitas; 
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c. Melakukan inventarisasi data fisik guna keperluan perencanaan perawatan dan 
pengembangan sarana prasarana fisik;  

d. Memelihara dan mengembangkan sistem informasi manajemen bidang fisik 
termasuk juklak dan juknis proses-proses pengurusan dan perijinan 
pembangunan, rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana fisik; 

e. Memelihara basis data  dan gambar-gambar fisik lahan dan bangunan; 
f. Memfasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah 

Kota Yogyakarta, serta instansi terkait; 
g. Menyiapkan data dan gambar yang diperlukan guna perencanaan; 
h. Membantu dalam proses pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana 

fisik; 
i. Melaksanakan ketatausahaan Subdirektorat Perencanaan. 

 
(2) Rincian tugas Seksi Penyusunan Kegiatan dan Anggaran : 

a. Menghimpun usulan kegiatan dan Anggaran untuk Anggaran  Pemerintah dan 
Anggaran Masyarakat dari unit kerja;  

b. Menghimpun, memilah, mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai 
dengan Anggaran Pemerintah dan Anggaran Masyarakat; 

c. Memeriksa justifikasi usulan kegiatan dan kesesuaiannya dengan renstra unit dan 
renstra universitas; 

d. Menyusun RKAT universitas berdasarkan usulan dari unit-unit kerja; 
e. Memberikan layanan teknis dan pendampingan penyusunan RKAT unit kerja di 

lingkungan universitas; 
f. Melaksanakan verifikasi usulan RKAT Kantor Pusat dan unit kerja ; 
g. Menyiapkan bahan rapat berkaitan dengan RKAT; 
h. Menyiapkan draft RKAT  sebelum diajukan pengesahannya kepada MWA; 
i. Menyusun table dan jadwal siklus perencanaan, menginformasikan dan 

mengingatkan pada unit-unit di universitas; 
j. Menyusun dan memelihara basis data kegiatan dan anggaran satuan kerja 

universitas. 
(3) Rincian Tugas Seksi Pengembangan dan Pengendalian Program : 

a. Membantu melaksanakan penyusunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
Renstra universitas; 

b. Membantu penyusunan Rencana Operasional jangka menengah maupun 
tahunan; 

c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan data; 
d. Memberikan dukungan administratif dalam penghimpunan usulan-usulan SP4 dan 

hibah kompetisi dari unit kerja, dukungan administrative dalam proses seleksi, 
penyusunan proposal dan pelaksanaan di tingkat universitas kepada Pusat 
Pengembangan Pendidikan,  serta memberikan layanan teknis perbaikan dan 
pengusulan SP4 dan hibah kompetisi; 

e. Membantu dan menyelenggarakan dukungan teknis kemampuan penyusunan 
program pengembangan bagi semua unit di universitas; 

f. Menghimpun dan mengevaluasi Renstra dan Program unit kerja;  
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g. Membantu Wakil Rektor Senior bidang Akademik dalam koordinasi laporan 
evaluasi diri per semester ke Dirjen Dikti, dengan melakukan koordinasi dengan 
Direktorat Administrasi Akademik dan unsur pelaksana akademik lainnya di 
lingkungan universitas; 

h. Melaksanakan pengumpulan data untuk semua fakultas dan unit kerja di  
       ingkungan universitas sesuai prosedur yang ditetapkan; 
i. Menyimpan secara sistematis data elektronik statistik tahunan universitas; 
j. Memberikan dukungan administrative penyusunan Evaluasi Diri dan Portofolio 

Universitas; 
k. Mengadministrasi semua permintaan/usulan program, kegiatan, dan penggaran 

rutin dan pembangunan. 
 

(4) Rincian tugas Seksi Informasi Manajemen : 
a. Memelihara data dan memberi pelayanan kebutuhan data guna keperluan 

penyusunan rencana kegiatan maupun lainnya; 
b. Menetapkan prosedur pengumpulan data sebelum dimasukkan dalam sistem 

basis data universitas bagi semua fakultas dan unit kerja di lingkungan universitas; 
c. Melaksanakan pengumpulan data untuk semua fakultas dan unit kerja di 

lingkungan universitas sesuai prosedur yang ditetapkan; 
d. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan bagi model pengembangan universitas 

dalam rangka evaluasi dan pengembangan Renstra universitas termasuk biaya 
satuan pendidikan; 

e. Menyimpan secara sistematis data elektronik statistik tahunan universitas; 
f. Membuat buku statistik Universitas; 
g. Membuat laporan tahunan Universitas; 
h. Membuat buku alamat pejabat struktural dan buku telepon unit kerja di lingkungan 

UGM; 
i. Mengkoordinasi dan melaksanakan pendampingan penyusunan LAKIP. 

 
 

BAB  VIII 
 

KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS  
 DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA 

 
 

Pasal 31 
 

(1). Direktorat Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Direktur, berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Rektor; 

(2). Dalam pelaksanaan tugas, Direktur dibantu oleh seorang Sekretaris; 
(3). Sekretaris bertanggung jawab kepada Direktur. 
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Pasal 32 
 

(1) Direktorat SDM terdiri atas : 
a. Sub Direktorat Kepegawaian;  
b. Sub Direktorat Pengembangan SDM; 
 

(2) Sub Direktorat Kepegawaian terdiri atas: 
a. Seksi Tenaga Kependidikan; 
b. Seksi Tenaga Administrasi. 
 

(3) Sub Direktorat Pengembangan SDM  terdiri atas : 
a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; 
b. Seksi Pengembangan Karier. 

 
Pasal 33 

 
(1) Rincian tugas Direktorat SDM : 

a. Menyusun RKAT dan Program Kerja Direktorat; 
b. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan 

pengembangan sumberdaya manusia; 
c. Menentukan kebijakan perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia; 
d. Mengkoordinasi kegiatan penerimaan, pengangkatan, pembinaan, promosi, 

pemberhentian, dan pemensiunan; 
e. Mengkoordinasi dan atau memfasilitasi usaha dan kegiatan peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia; 
f. Mengkoordinasi pelaksanaan sistem evaluasi kinerja; 
g. Mengkoordinasikan perencanaan pengembangan karier; 
h. Menyusun dan memantau pelaksanaan sistem renumerasi dan kesejahteraan 

berbasis kinerja; 
i. Menyediakan dukungan teknis pelaksanaan pembinaan dan tindakan penertiban 

aparatur; 
j. Memelihara dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian; 
k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kepegawaian dan 

pengembangan sumberdaya manusia; 
 

(2) Rincian tugas Sekretaris : 
a. Membantu Direktur menyusun Program Kerja Direktorat; 
b. Membuat standar kinerja Direktorat; 
c. Mengkoordinasikan semua kegiatan Direktorat; 
d. Melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan Direktorat; 
e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan Direktorat; 
f. Melakukan pembinaan pegawai Direktorat. 
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Pasal 34 
 

(1) Rincian tugas Sub Direktorat Kepegawaian: 
Menyusun konsep RKAT dan program kerja Direktorat; 
Menyusun konsep juklak/juknis di bidang kepegawaian; 
Melaksanakan proses pengadaan dan pengangkatan pegawai; 
Melaksanakan urusan mutasi pegawai; 
Memverifikasi usulan angka kredit jabatan fungsional; 
Memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional, usul kenaikan  

jabatan/pangkat, surat keputusan mengajar, pengangkatan Guru Besar 
Tetap/Tidak Tetap/Emiritus, ijin dan cuti; 

Melaksanakan pemberian penghargaan pegawai; 
Menetapkan pemberian renumerasi dan kesejahteraan pegawai; 
Memproses SK jabatan struktural dan fungsional; 
Memproses pelanggaran disiplin pegawai; 
Memproses asuransi pegawai. 
 

(2) Rincian tugas Sub Direktorat Pengembangan SDM: 
a. Menyusun konsep RKAT dan program kerja Direktorat;  
b. Menyusun konsep juklak/juknis di bidang sumber daya manusia; 
c. Menyusun program diklat dan pengembangan karier SDM; 
d. Menyusun rencana kebutuhan SDM; 
e. Merencanakan tugas belajar; 
f. Merencanakan dan melaksanakan diklat teknis, diklat fungsional, dan  

struktural; 
g. Menyusun instrumen evaluasi kinerja SDM; 
h. Menyusun sistem rekrutmen, rotasi, promosi, dan penempatan SDM; 
i. Menyusun sistem pemberian penghargaan; 
j. Menyusun sistem renumerasi dan kesejahteraan; 
k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan disiplin; 
l. Memantau dan mengevaluasi keseimbangan kebutuhan tenaga kependidikan 

dan prediksi pengembangan jumlah mahasiswa; 
m. Memelihara base line data bidang SDM; 
n. Memelihara dan mengembangkan sistem informasi SDM; 

 
 

Pasal 35 
 
(1) Rincian tugas Seksi  Tenaga Kependidikan : 

a. Membantu menyusun rencana kebutuhan/formasi tenaga kependidikan; 
b. Memproses pengumuman penerimaan,dan seleksi calon tenaga kependidikan; 
c. Melaksanakan proses pengangkatan tenaga kependidikan; 
d. Memproses penempatan tenaga kependidikan; 
e. Memproses surat keputusan mengajar tetap/tidak tetap, surat keputusan 

penetapan jabatan fungsional, dan tugas tambahan dosen; 
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f. Mempersiapkan dan memproses tugas belajar serta pengaktifan kembali; 
g. Memproses karpeg, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, mutasi keluarga, cuti, dan 

asuransi tenaga kependidikan; 
h. Melaksanakan pemutakhiran data secara periodik; 
i. Memelihara akurasi dan keamanan data base kepegawaian; 
j. Memelihara dokumen baik berupa arsip-arsip maupun dalam bentuk file bagi 

semua tenaga kependidikan yang masih aktif;  
k. Memproses pemberhentian dan pensiun tenaga kependidikan; 
l. Memproses statistik tenaga kependidikan. 

 
 
(2) Rincian tugas Seksi Tenaga Administrasi : 

a. Membantu menyusun rencana kebutuhan/formasi tenaga administrasi; 
b. Memproses pengumuman penerimaan,dan seleksi calon tenaga administrasi; 
c. Melaksanakan proses pengangkatan tenaga administrasi; 
d. Memproses penempatan tenaga administrasi; 
e. Memproses surat keputusan pengangkatan pejabat struktural; 
f. Mempersiapkan dan memproses promosi dan rotasi tenaga administrasi; 
g. Memproses karpeg, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, mutasi keluarga, cuti, dan 

asuransi tenaga administrasi; 
h. Melaksanakan pemutakhiran data secara periodik;; 
i. Memelihara akurasi dan keamanan data base; 
j. Memelihara dokumen baik berupa arsip-arsip maupun dalam bentuk file; 
k. Memproses pemberhentian dan pensiun tenaga administrasi; 

 
BAB IX 

 
KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS 

BIRO KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 
 

Pasal 36 

 

Biro Kemahasiswaan dan Alumni dipimpin oleh Kepala, berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Rektor. 
 

Pasal 37 
 
(1) Biro Kemahasiswaan dan Alumni terdiri atas : 

a. Bagian Pengembangan Kemahasiswaan; 
b. Bagian Kesejahteraan Mahasiswa. 
c. Asrama Mahasiswa 
d. Gelanggang Mahasiswa dan Fasilitas Kemahasiswaan 

(2) Bagian Pengembangan Kemahasiswaan terdiri atas : 



29 

a. Subbagian Kegiatan Kemahasiswaan; 
b. Subbagian Administrasi dan Pengembangan Alumni. 
 

Pasal 38 

Rincian tugas Biro Kemahasiswaan : 

1. Menyusun RKAT dan Program Kerja Biro; 
2. Menyusun juklak dan juknis di bidang kemahasiswaan; 
3. Merencanakan dan mengkoordinasi  pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; 
4. Mengelola dan mengembangkan asrama mahasiswa milik universitas; 
5. Mengkoordinasikan pengelolaan dana kesehatan mahasiswa, pelayanan kesehatan 

mahasiswa, layanan konseling akademik dan konseling pribadi; 
6. Bertugas sebagai penghubung universitas dengan alumni; 
7. Mengembangkan, meningkatkan dan melaksanakan administrasi kegiatan 

penalaran, minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa; 
8. Menyediakan advokasi hukum kepada mahasiswa dalam hubungan dengan 

kegiatan mahasiswa; 
9. Mengkoordinasi program dan kegiatan peningkatan penalaran, minat dan                             

bakat serta kesejahteraan mahasiswa yang dilakukan unit-unit organisasi 
kemahasiswaan univeritas; 

10. Melaksanakan pemberian ijin/rekomendasi kegiatan kemahasiswaan; 
11. Melaksanakan pemilihan mahasiswa untuk program keteladanan; 
12. Mengkoordinasi pelaksanaan wisuda universitas. 
 

Pasal 39 

(1)  Rincian tugas Bagian Pengembangan Kemahasiswaan : 
a. Menyusun Konsep RKAT dan Program Kerja Biro; 
b. Menyusun konsep juklak dan juknis di bidang pengembangan kemahasiswaan; 
c. Merencanakan kegiatan penalaran, minat dan bakat mahasiswa; 
d. Melaksanakan administrasi kegiatan penalaran, minat, bakat dan fasilitas 

kemahasiswaan; 
e. Melaksanakan program dan kegiatan peningkatan penalaran, minat dan bakat 

mahasiswa; 
f. Melaksanakan dan mengelola sistem informasi kegiatan kemahasiswaan; 
g. Meningkatkan dan memelihara  hubungan dengan alumni serta proses rekrutmen; 
h. Melaksanakan pemberian ijin/rekomendasi kegiatan kemahaiswaan; 
i. Melaksanakan urusan pemilihan mahasiswa berprestasi/program keteladanan; 
j. Melaksanakan wisuda. 

 
(2)  Rincian tugas Bagian Kesejahteraan Mahasiswa, dengan tugas : 

a. Menyusun Konsep RKAT dan Program Kerja Biro; 
b. Menyusun konsep juklak dan juknis di bidang kesejahteraan mahasiswa; 
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c. Merencanakan kegiatan, pengelolaan fasilitas  kesejahteraan mahasiswa dan 
beasiswa; 

d. Melaksanakan layanan kesehatan mahasiswa, bimbingan konseling akademik 
dan konseling pribadi; 

e. Melaksanakan advokasi hukum kepada mahasiswa dalam hubungan dengan 
kegiatan dengan mahasiswa; 

f. Mengelola dan mengembangkan asrama mahasiswa milik universitas. 

(3)  Rincian tugas Manajer Asrama Mahasiswa : 
Menyusun RKAT dan Program Kerja Asrama Mahasiswa; 
Menyusun dan menginventaris peraturan yang berhubungan dengan asrama; 
Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas pegawai asrama; 
Memelihara/mengelola barang inventaris asrama; 
Mengelola mahasiswa penghuni asrama; 
Mengelola administrasi penghuni asrama; 
Membuat laporan pertanunggungjawaban pengelolaan asrama. 

 
(4)   Rincian Tugas Manajer Gelanggang Mahasiswa dan Fasilitas Kemahasiswaan 

a. Menyusun RKAT Gelanggang Mahasiswa dan Fasilitas Kemahasiswaan; 
b. Menyusun dan menginventaris peraturan penggunaan Gelanggang dan Fasilitas 

Kemahasiswaan; 
c. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas pegawai Gelanggang dan 

Fasilitas Kemahasiswaan; 
d. Memelihara/mengelola barang inventaris Gelanggang dan Fasilitas 

Kemahasiswaan; 
e. Mengelola mahasiswa penghuni Gelanggang dan Fasilitas Kemahasis-waan; 
f. Mengelola administrasi penghuni Gelanggang dan Fasilitas Kemahasis-waan; 
g. Membuat laporan pertanunggungjawaban pengelolaan Gelanggang dan Fasilitas 

Kemahasiswaan 
 

Pasal 40 
 
(1)  Rincian tugas Subbagian Kegiatan Kemahasiswaan : 

a. Merencanakan kegiatan penalaran, minat dan bakat mahasiswa; 
b. Melakukan administrasi kegiatan penalaran, minat, bakat dan fasilitas 

kemahasiswaan; 
c. Melakukan program dan kegiatan peningkatan penalaran, bakat dan minat 

kemahasiswaan; 
d. Melakukan dan mengelola data informasi kegiatan kemahasiswaan; 
e. Mengeluarkan izin/rekomendasi kegiatan kemahasiswaan; 
f. Memproses pemilihan mahasiswa berprestasi. 
 

(2)  Rincian tugas Subbagian Administrasi dan Pengembangan Alumni : 
a. Menjaring data alumni dan proses rekrutmen;  
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b. Menyelenggarakan temu alumni secara berkala setiap Dies Universitas; 
c. Mengelola dan memelihara website alumni; 
d. Meng-update data alumni; 
e. Menyajikan data alumni kepada pimpinan universitas; 
f. Mendata , mengelola dan memelihara hubungan dengan alumni; 
g. Melaksanakan wisuda universitas. 

 
BAB X 

 
KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS  

BIRO PENGEMBANGAN USAHA DAN KERJASAMA KELEMBAGAAN, DAN KANTOR 
URUSAN INTERNASIONAL  

 
Pasal 41 

 
Biro Pengembangan Usaha dan Kerjasama Kelembagaan dipimpin oleh Kepala, berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. 
 

Pasal 42 
 

Rincian tugas Biro Pengembangan Usaha dan Kerjasama Kelembagaan  : 
1. Menyusun RKAT dan program kerja biro; 
2. Menyusun juklak dan juknis di bidang pengembangan usaha dan kerjasama 

kelembagaan; 
3. Melakukan promosi tentang hasil penelitian, kepakaran dan sumber daya yang dimiliki 

oleh Universitas kepada pihak luar; 
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan unit-unit usaha yang melibatkan 

kepakaran, staf dan sumberdaya yang dimiliki Universitas; 
5. Melakukan kontak poin dengan mitra luar universitas; 
6. Melakukan kontrak kerjasama dan melakukan manajemen royalty yang digunakan oleh 

pihak luar Universitas; 
7. Mengembangkan jaringan usaha dan kerjasama kelembagaan dengan pihak luar 

Universitas; 
8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan unit-unit usaha yang 

dimiliki oleh Universitas; 
9. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan unit-

unit usaha dan kerjasama kelembagaan; 
10. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja biro. 

 
Pasal 43 

 
Kantor Urusan Internasional dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Rektor. 
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Pasal 44 
 

Rincian tugas Kantor Urusan Internasional : 
1. Menyusun RKAT dan program kerja Kantor Urusan Internasional; 
2. Menyusun juklak juknis di bidang urusan internasional; 
3. Meningkatkan dan mempercepat hubungan serta menambah jumlah institusi luar 

negeri untuk kerjasama tingkat internasional yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan kepentingan dosen, pegawai, dan mahasiswa Universitas; 

4. Membuka peluang dan hubungan secara aktif untuk kerjasama luar negeri dalam 
rangka membangun jaringan internasional; 

5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan internasional di tingkat 
Universitas; 

6. Menyebarkan informasi untuk pengembangan human resource baik ke dalam maupun 
ke luar negeri; 

7. Mengkoordinasikan kunjungan pimpinan Universitas ke luar negeri; 
8. Membuat, menerbitkan, dan menyebarkan informasi tentang beasiswa bagi dosen, 

pegawai, maupun mahasiswa; 
9. Melakukan administrasi kepentingan jaringan luar negeri (MOU, kontak poin 

Universitas, mahasiswa asing, peneliti asing, tamu asing, dan lain-lain) serta 
mengimplementasikan ke dalam bidang yang sesuai; 

10. Melakukan promosi ke pihak luar negeri baik langsung maupun tidak langsung 
(penerbitan, brosur, pembuatan web, dan lain-lain); 

11. Membantu memproses dokumen-dokumen yang dibutuhkan pihak asing untuk menjadi 
partner Universitas (visa, ijin belajar, dan lain-lain). 

 
BAB XI 

 
KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS PERPUSTAKAAN 

 
Pasal 45 

 
(1) Perpustakaan  dipimpin oleh Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Rektor. 
(2) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris. 
(3) Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala. 
 

Pasal 46 
 
Perpustakaan terdiri atas : 
1. Bidang Database dan Jaringan; 
2. Bidang Pelayanan Perpustakaan 

 
Pasal 47 

 
(1) Rincian tugas Perpustakaan : 
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a. Membuat perencanaan stratejik kegiatan-kegiatan perpustakaan; 
b. Mengkoordinasi semua kegiatan pelayanan perpustakaan yang ada di lingkungan 

Universitas; 
c. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri 

dalam rangka menyelenggarakan pelayanan perpustakaan; 
d. Mengelola sumber-sumber informasi penunjang kegiatan akademik yang ada di 

lingkungan Universitas;  
e. Melakukan pembinaan dan usaha pengembangan sumber daya manusia 

perpustakaan yang terdiri dari pustakawan dan pegawai perpustakaan; 
f. Membuat evaluasi pelaksanaan kegiatan perpustakaan; 
g. Membuat laporan secara periodik kepada pimpinan Universitas Gadjah Mada. 
 
 

(2) Rincian tugas Sekretaris Perpustakaan : 
a. Mengkoordinasi dan membina pustakawan di lingkungan Universitas; 
b. Mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan kepala bidang pelayanan 

perpustakaan; 
c. Mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan kepala bidang jaringan dan 

database; 
d. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan perpustakaan (tim); 
e. Merencanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelayanan perpustakaan 

se- Universitas; 
f. Membuat laporan berkala kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Gadjah 

Mada; 
g. Menjalankan tugas pimpinan ketika pimpinan sedang bertugas keluar kota/luar 

negeri atau berhalangan hadir; 
h. Atas perintah pimpinan menjalankan tugas-tugas/kegiatan lain yang dapat 

mendukung keberhasilan tugas perpustakaan. 
 
 

Pasal 48 
 

(1) Rincian tugas Bidang Database dan Jaringan : 
a. Mengkoordinasi Sumber daya manusia bidang teknologi informasi perpustakaan 

untuk mengelola system dan memproduksi objek-objek informasi dalam format 
digital; 

b. Melakukan standarisasi format database yang digunakan di tiap-tiap perpustakaan 
di lingkungan Universitas; 

c. Merancang infrastruktur jaringan intranet dan internet di semua  
d. Meningkatkan dan mengelola informasi dalam jaringan dan database; 
e. Merencanakan software system informasi perpustakaan terpadu untuk semua 

perpustakaan dilingkungan Universitas Gadjah Mada; 
f.  Membuat laporan berkala ke Pimpinan Perpustakaan. 

 
(2) Rincian tugas Bidang Pelayanan Perpustakaan : 
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a. Mengkoordinasi jalannya pelayanan di perpustakaan pusat, perpustakaan 
fakultas, perpustakaan lembaga dan perpustakaan pusat studi di lingkungan 
Universitas Gadjah Mada; 

b. Membina, membimbing serta mengarahkan sumber daya manusia perpustakaan 
di bidang pelayanan perpustakaan; 

c. Bertanggung jawab atas publikasi dan promosi perpustakaan; 
d. Merancang inovasi pelayanan untuk keperluan kepuasan pemakai serta 

meningkatkan citra Perpustakaan Universitas Gadjah Mada; 
e. Membuat usulan pengadaan prasarana untuk keperluan pelayanan perpustakaan; 
f. Mengkoordinasi jalannya pengelolaan dan Peningkatan bahan pustaka; 
g. Membuat laporan berkala kepada pimpinan perpustakaan. 

 
 

BAB XII 
 

KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS 
PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

 
Pasal 49 

 
(1) Pusat Pelayanan   Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) dipimpin oleh Kepala, 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. 
(2) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris. 
(3) Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala. 

 
Pasal 50 

 
PPTIK terdiri atas : 
1. Seksi Layanan Jaringan Komputer; 
2. Seksi Layanan Teknologi Informasi; 
3. Seksi Layanan Teknologi Komunikasi. 
 

Pasal 51 
 

(1) Rincian tugas PPTIK : 
a. Menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas 

Gadjah Mada; 
b. Melakukan perencanaan standar peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

pengoperasian, pendayagunaan, dan pemeliharaan jaringan dilingkungan 
Universitas; 

c. Memasyarakatkan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada 
pengguna dan calon pengguna ; 

d. Melakukan pengendalian keamanan dan keandalan kinerja jaringan baik dari sisi 
hardware maupun software sesuai dengan kemajuan teknologi; 
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e. Melaksanakan pengelolaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang 
antisipatif terhadap kebutuhan Universitas dan responsif terhadap keluhan 
pengguna; 

f. Menetapkan kualifikasi dan memberikan pertimbangan dalam rekruitmen dan 
penerimaan teknisi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada semua unit di 
lingkungan Universitas; 

g. Melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi teknis jaringan secara berkala 
kepada para teknisi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan 
Universitas; 

h. Mengelola dan menjamin kelancaran akses informasi dan komunikasi ke jaringan 
lokal Universitas dan jaringan global bagi semua pengguna; 

i. Membuat laporan secara periodik kepada pimpinan Universitas Gadjah Mada. 
 
(2)   Rincian tugas Sekretaris : 

a. Menyusun RKAT Pusat Pelayanan Teknologi dan Komunikasi; 
b. Mewakili tugas Kepala Pusat Pelayanan Teknologi dan Komunikasi; 
c. Melaksanakan urusan keuangan; 
d. Melakukan tatalaksana dan kepegawaian; 
e. Melaksanakan urusan rumah tangga; 
f. Melaksanakan sosialisasi layanan PPTIK; 
g. Melaksanakan administrasi layanan PPTIK; 
h. Membina kelompok tenaga ahli; 
i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan PPTIK; 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 
 
 

Pasal 52 
 
 
(1) Rincian tugas Seksi Layanan Jaringan Komputer: 

a. Menyusun RKAT di lingkungan seksi Layanan Jaringan Komputer; 
b. Memelihara hardware, software, dan sistem operasi komputer; 
c. Cabling dan switching; 
d. Routing, Bandwidth management, dan firewall;  
e. Penataan/pemetaan (topologi) jaringan; 
f. Melakukan pelatihan pengoperasian jaringan di lingkungan Universitas Gadjah 

Mada; 
g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Layanan Jaringan 

Komputer;  
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikqan oleh pimpinan. 
 

(2) Rincian Tugas Seksi Layanan Teknologi Komunikasi : 
a. Menyusun RKAT di lingkungan Seksi Layanan Teknologi Komunikasi; 
b. Active directory (LDP); 
c. PABX Konvensional; 
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d. Audio/Video Teleconferencing; 
e. VOIP; 
f. Instant Messaging; 
g. Akses telepun dan internet global; 
h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Layanan teknologi 

komunikasi; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikqan oleh pimpinan. 

 
(3) Rincian tugas Seksi Layanan Teknologi Informasi : 

a. Menyusun RKAT di lingkungan Seksi Layanan Teknologi Informasi; 
b. Layanan pemondokan e-mail dan web server; 
c. Layanan pemondokan aplikasi teknologi informasi; 
d. Bantuan teknis operasional sistem informasi manajemen; 
e. Sistem pencadangan data (backup system); 
f. Layanan instalasi software aplikasi; 
g. Mengembangkan software teknologi informasi; 
h. Melaksanakan pelatihan operasional software  manajemen informasi di lingkungan 

Universitas Gadjah Mada; 
i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan seksi layanan teknologi 

informasi; 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikqan oleh pimpinan. 

 
 

BAB XIII 
 

KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS 
ARSIP UNIVERSITAS 

 
 

Pasal 53 
 
(1)  Arsip Universitas dipimpin oleh Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Rektor. 
(2) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris. 
(3) Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala. 

 
 

Pasal 54 
 
Arsip Universitas terdiri atas : 
1. Bidang  Layanan; 
2. Bidang Database; 
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Pasal 55 
 

(1) Rincian Tugas Arsip Universitas: 
a. Menyusun RKAT dan program kerja Arsip Universitas; 
b. Menyusun juklak dan juknis di bidang kearsipan; 
c. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan; 
d. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Arsip Universitas; 
e. Menyelenggarakan koordinasi Arsip Universitas dengan unsur dan satuan 

organisasi lain dilingkungan Universitas Gadjah Mada; 
f. Mengembangkan pelestarian dokumen bernilai guna permanen (arsip statis) untuk 

kepentingan layanan publik; 
g. Memperluas kerjasama dengan ANRI dan lembaga-lembaga kearsipan lainnya, 

baik dari dalam maupun luar negeri; 
h. Melaksanakan pengembangan sistem kearsipan dinamis; 
i. Mengawasi dan megevaluasi pelaksanaan kegiatan Arsip Universitas; 
j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Arsip Universitas kepada Pimpinan Universitas. 

 
(2) Rincian tugas Sekretaris : 

a. Mewakili tugas Kepala Arsip Universitas; 
b. Membantu menyusun RKAT dan program kerja Arsip Universitas; 
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Arsip Universitas; 
d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Arsip Universitas; 
e. Melaksanakan administrasi layanan Arsip Universitas; 
f. Mempersiapkan rencana kerjasama dengan lembaga-lembaga kearsipan lainnya; 
g. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan Arsip Universitas; 
h. Melakukan pembinaan kepada kelompok tenaga ahli kearsipan. 

 
Pasal 56 

 
(1) Rincian tugas Bidang Layanan  : 

a. Melaksanakan pelayanan kearsipan; 
b. Melaksanakan pemasyarakatan/publikasi kearsipan; 
c. Menyiapkan dan merencanakan jaringan informasi arsip; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian program kerja, pengawasan, 

menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan 
dibidang kearsipan; 

e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana peraturan perundang-undangan di 
bidang kearsipan; 

f. Mengumpulkan dan memelihara dokumen peraturan perundang-undangan di 
bidang kearsipan. 

 
 
(2)  Rincian tugas Bidang Data Base  : 

a. Menyusun rencana kerja bidang data base; 
b. Menerima dan mengumpulkan arsip; 
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c. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data yang berhubungan dengan 
arsip dinamis, inaktif, akuisisi arsip, pelestarian arsip dan arsip media baku serta 
arsip yang akan disusutkan dilingkungan Universitas Gadjah Mada; 

d. Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan, penyimpanan, perawatan arsip inaktif 
serta penyelamatan arsip statis; 

e. Melaksanakan penilaian dan penyusutan arsip inaktif; 
f. Menyelenggarakan penyelamatan sumber-sumber kearsipan; 
g. Melaksanakan transkripsi dan transliterasi arsip; 
h. Menyelenggarakan pelaksanaan alih media dan otomasi arsip; 
i. Menyelenggarakan pengolahan dan penataan arsip statis; 
j. Mengevaluasi data dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 

 
 

BAB XIV 
  

KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS  
LABORATORIUM PENELITIAN DAN PENGUJIAN TERPADU 

 
 

Pasal 57 
 

(1) Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu dipimpin oleh Kepala, berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Rektor. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris. 
(3) Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala. 

 
 

Pasal 58 
 

Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu terdiri atas: 
1. Bidang Layanan Penelitian dan Pengembangan; 
2. Bidang Layanan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi; 
3. Bidang Layanan Penelitian Pra-Klinik dan Pengembangan Hewan Percobaan. 
 

Pasal 59 
 

(1)  Rincian tugas Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu: 
a. Merencanakan dan menyelenggarakan program pelayanan penelitian dan 

pengembangan kepada Universitas dan masyarakat untuk kemajuan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni, yang berwawasan global, bermanfaat bagi 
kesejahteraan umat manusia dan mengangkat citra Universitas Gadjah Mada; 

b. Bekerjasama dengan unit-unit di lingkungan Universitas, merencanakan dan 
mengembangkan program penelitian terapan yang bermutu, bermanfaat dan 
bersifat multi-, lintas- dan inter-disiplin, serta dapat dikerja-samakan dengan 
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Perguruan Tinggi,  Badan Litbang, Industri atau  masyarakat pengguna secara 
berkelanjutan; 

c. Membangun dan mengembangkan program fasilitasi sarana dan prasarana 
penelitian LPPT yang dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa di 
lingkungan Universitas dan masyarakat pengguna; 

d. Menyusun dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan manajemen, 
teknik dan metode aplikasi ilmu pengetahuan, sains dan seni yang baru atau 
terbarukan yang dapat didorong menjadi suatu standar kompetensi masyarakat 
atau temuan inventif bernilai Hak Kekayaan Intelektual; 

e. Meneliti dan mengembangkan rekayasa teknologi dan instrumentasi penelitian 
dan pengujian yang efektif, efisien dan dapat divalidasi dengan standar yang 
berlaku dan dianut;  

f. Membangun dan mengembangkan kemitraan dan usaha pengembangan jasa 
advokasi teknologi dan pelayanan pengujian kepada atau dengan industri, 
Pemerintah dan masyarakat; 

g. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kompetensi pengujian 
produk atau jasa yang memenuhi standar mutu tertentu, serta membangun sarana 
dan prasarana penelitian dan pengujian yang sesuai; 

h. Melaksanakan penggalangan sumber dana, sarana, prasarana dan mekanisme 
afiliasi laboratorium untuk penelitian, pengujian dan rekayasa guna menjamin 
keberlanjutan kegiatan LPPT dan mengangkat citra Universitas; 

i. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia terlatih, trampil dan terdidik 
dalam bidang penelitian, rekayasa, pengembangan sistem, teknik dan metode 
pengujian untuk masyarakat; 

j. Mengembangkan layanan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi yang terakreditasi 
dan diakui oleh masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders); 

k. Memfasilitasi pengembangan standar nasional yang berorientasi pada keunggulan 
nasional dalam hal sumber daya manusia, produk, jasa, yang utamanya mampu 
mengangkat mutu, harkat dan martabat bangsa Indonesia di antara masyarakat 
dunia; 

l. Melaksanakan layanan penelitian pra-klinik untuk kepentingan perlindungan 
kesehatan masyarakat yang memenuhi kaidah jaminan perlakuan yang adil dan 
bijaksana atas hewan percobaan; 

m. Melaksanakan pengadaan dan pengembangan hewan percobaan yang bermutu, 
yang memenuhi kaidah jaminan perlakuan yang adil dan bijaksana atas hewan 
percobaan. 

 
(2) Rincian tugas Sekretaris Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu: 

a. Membantu Kepala dalam mengembangkan dan menjalankan Program Kerja dan 
Kegiatan Laboratorium 

b. Mengkoordinasi dan melakukan pembinaan terhadap personil penelitian di 
lingkungan laboratorium terakreditasi; 

c. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pada program-program Laboratorium yang 
dikembangkan; 
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d. Melakukan evaluasi dan pengendalian dokumen yang berkenaan dengan seluruh 
program kegiatan Laboratorium; 

e. Melakukan koordinasi kegiatan untuk pembuatan laporan kegiatan, laporan 
inventaris dan laporan keuangan Laboratorium; 

f. Mengadakan Rapat Lengkap Laboratorium 3 bulanan dengan Dewan Pengawas; 
g. Menyusun dan mensosialisasikan Laporan Tahunan Kinerja LPPT. 

 
 
(3) Rincian Tugas Bidang Layanan Penelitian dan Pengembangan: 

a.  Melaksanakan pengelolaan dan pengadaan bahan habis pakai untuk kebutuhan 
penelitian, magang dan pelatihan: 
i. Melaksanakan evaluasi kebutuhan bahan untuk layanan penelitian, magang 

dan pelatihan setiap 3 bulan; 
ii. Menyusun rancangan pembelian bahan kebutuhan penelitian, magang dan 

pelatihan setiap 3 bulan untuk mendapat persetujuan Kepala LPPT; 
iii. Melaksanakan pembelian bahan kebutuhan penelitian magang dan pelatihan 

setiap 3 bulan; 
iv. Menyusun Laporan Keuangan dan Kebutuhan Bahan keperluan LPPT. 
 
 

b.   Melaksanakan pendataan dan pelaporan pemanfaatan fasilitas: 
i. Melaksanakan pencatatan pemanfaatan laboratorium, alat dan penggunaan 

bahan pengguna layanan penelitian, magang dan pelatihan; 
ii. Membuat Laporan Layanan Penelitian, Magang dan Pelatihan (pemanfaatan 

fasilitas) setiap 3 bulan; 
iii. Menyusun data penelitian, magang dan pelatihan (pencatatan substansi 

kegiatan) setiap 3 bulan; 
iv. Menyusun Laporan Lengkap Kinerja LPPT 3 bulanan di bidang Layanan 

Penelitian, Magang dan Pelatihan untuk monitoring dan kontrol. 
 

c.   Menyusun Laporan Kinerja LPPT Tahunan, setiap tahun: 
i. Membuat dan mengembangkan format dan borang Laporan Kinerja Tahunan 

bidang-bidang; 
ii. Mendistribusikan format dan borang serta menarik kembali laporan yang 

sudah terisi; 
iii. Melakukan kompilasi laporan bidang-bidang. 

 
(4)   Rincian Tugas Bidang Layanan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi: 

a. Menyediakan layanan dan kerjasama pengujian, sertifikasi dan kalibrasi: 
i. Menyusun dan memperbaharui kompetensi layanan; 
ii. Melaksanakan dan menjaga kualitas kompetensi terakreditasi; 
iii. Melaksanakan evaluasi dan meningkatkan kuantitas kompetensi 

terakreditasi; 
iv. Menyiapkan materi pemasaran kompetensi layanan pengujian, sertifikasi 

dan kalibrasi. 
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b. Melaksanakan layanan dan kerjasama pengujian, sertifikasi dan kalibrasi: 

i. Melaksanakan evaluasi kebutuhan bahan untuk kebutuhan pengujian, 
sertifikasi dan kalibrasi setiap 3 bulan; 

ii. Menyusun rancangan pembelian kebutuhan pengujian, sertifikasi dan 
kalibrasi setiap 3 bulan untuk mendapat persetujuan Kepala LPPT; 

iii. Melaksanakan pembelian bahan kebutuhan pengujian, sertifikasi dan 
kalibrasi setiap 3 bulan; 

iv. Menyusun Laporan Keuangan dan Kebutuhan Bahan untuk pengujian, 
sertifikasi dan kalibrasi LPPT. 

 
c. Melaksanakan pendataan dan pelaporan pelaksanaan layanan dan kerjasama 

pengujian, sertifikasi dan kalibrasi di LPPT setiap 3 bulan: 
i. Melaksanakan pencatatan pemanfaatan laboratorium, alat dan 

penggunaan bahan pengguna layanan layanan dan kerjasama pengujian, 
sertifikasi dan kalibrasi; 

ii. Membuat Laporan Layanan dan Kerjasama pengujian, sertifikasi dan 
kalibrasi (pemanfaatan fasilitas) setiap 3 bulan; 

iii. Menyusun Laporan Lengkap Kinerja LPPT 3 bulanan di bidang Layanan 
layanan dan kerjasama pengujian, sertifikasi dan kalibrasi untuk monitoring 
dan kontrol; 

iv. Menyusun Data Layanan dan Kerjasama pengujian, sertifikasi dan kalibrasi 
(pencatatan substansi kegiatan) setiap 3 bulan. 

 
d. Menyusun Laporan Kinerja bidang pengujian, sertifikasi dan kalibrasi, setiap 

tahun: 
i. Membuat Laporan Keuangan Layanan dan Kerjasama pengujian, 

sertifikasi dan kalibrasi di LPPT setiap 3 bulan untuk Rapat Lengkap LPPT 
3 bulanan dengan Dewan Pengawas LPPT; 

ii. Menyusun Laporan Lengkap Kinerja LPPT 3 bulanan di bidang Layanan 
pengujian, sertifikasi dan kalibrasi untuk monitoring dan kontrol, setiap 3 
bulan; 

iii. Membuat Laporan Lengkap Tahunan Layanan dan Kerjasama pengujian, 
sertifikasi dan kalibrasi di LPPT. 

 
(5) Rincian tugas Bidang Layanan Penelitian Pra-klinik dan Pengembangan Hewan 

Percobaan: 
a. Melaksanakan layanan penelitian pra-klinik: 

i. Melaksanakan evaluasi kebutuhan bahan untuk Layanan Penelitian Pra-klinik 
setiap 3 bulan; 

ii. Menyusun rancangan pembelian kebutuhan Layanan Penelitian Pra-klinik  
setiap 3 bulan untuk mendapat persetujuan Kepala LPPT; 

iii. Melaksanakan pembelian bahan kebutuhan Layanan Penelitian Pra-klinik 
setiap 3 bulan. 
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b. Melaksanakan layanan pengembangan hewan percobaan: 
i. Melaksanakan evaluasi kebutuhan bahan untuk Layanan Pengembangan 

Hewan Percobaan setiap 3 bulan; 
ii. Menyusun rancangan pembelian kebutuhan Layanan Pengembangan Hewan 

Percobaan setiap 3 bulan untuk mendapat persetujuan Kepala LPPT; 
iii. Melaksanakan pembelian bahan kebutuhan Layanan Pengembangan Hewan 

Percobaan setiap 3 bulan; 
iv. Melaksanakan pemasaran hewan percobaan. 

 
 

c. Menyusun Laporan Kinerja Bidang Penelitian Pra-klinik dan Pengembangan 
Hewan Percobaan setiap tahun: 
i. Menyusun Laporan Keuangan dan Kebutuhan Bahan untuk Layanan 

Penelitian Pra-klinik dan Pengembangan Hewan Percobaan; 
ii. Melaksanakan pencatatan pelaksanaan Layanan dan Kerjasama Penelitian 

Pra-klinik dan Pengembangan Hewan Percobaan setiap 3 bulan; 
iii. Membuat Laporan Keuangan Layanan dan Kerjasama Penelitian Pra-klinik 

dan Pengembangan Hewan Percobaan setiap 3 bulan untuk Rapat Lengkap 
LPPT 3 bulanan dengan Dewan Pengawas LPPT; 

iv. Menyusun Laporan Lengkap Kinerja LPPT 3 bulanan di bidang Layanan 
Penelitian Pra-klinik dan Pengembangan Hewan Percobaan untuk monitoring 
dan kontrol, setiap 3 bulan; 

v. Membuat Laporan Lengkap Tahunan Layanan Penelitian Pra-klinik dan 
Pengembangan Hewan Percobaan. 

 
 

BAB XV 
 

KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS 
KEBUN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 

 
 

Pasal 60 
 

(1) Kebun Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Pertanian (KP4) dipimpin oleh 
Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris 
(3) Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala 
 
 

Pasal 61 
 

Kebun Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Pertanian (KP4)  terdiri atas: 
1. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pertanian; 
2. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Hewan Ternak. 
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Pasal 62 

 
(1) Rincian tugas KP4: 

a. Mengelola fungsi, sarana dan prasarana KP4 sesuai dengan kebijakan 
Universitas; 

b. Mengembangkan KP4 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
tuntutan teknologi serta melaksanakan manajemen yang transparan dan 
akuntabel; 

c. Meningkatkan pemanfaatan KP4 untuk menunjang pelaksanaan pendidikan, 
penelitian dan pengabdian para dosen dan mahasiswa Universitas; 

d. Meningkatkan kerjasama secara berkelanjutan antara KP4 dengan pemerintah, 
dunia usaha dan masyarakat. 

 
(2) Rincian tugas Sekretaris KP4: 

a. Membantu Kepala dalam menjalankan Program Kerja KP4; 
b. Mengkoordinasi dan membina pegawai KP4; 
c. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pada bidang-bidang KP4; 
d. Melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan KP4; 
e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan KP4. 

 
(3)  Rincian tugas Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pertanian: 

a. Menyusun dan melaksanakan program penanaman tanaman pangan dan 
perkebunan terpilih: 

i. Melakukan proses pemilihan tanaman pangan dan perkebunan; 
ii. Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan tanaman pangan dan 

perkebunan terpilih; 
iii. Memproduksi benih tanaman pangan dan perkebunan terpilih untuk 

masyarakat yang membutuhkan; 
iv. Melakukan sosialisasi KP4 UGM kepada masyarakat untuk dapat digunakan 

sebagai sarana pendidikan dan penelitian agro; 
v. Membantu peneliti dan mahasiswa dalam penelitian tanaman pangan 
vi. Membantu pelaksanaan praktikum lapangan tanaman pangan dan 

perkebunan mahasiswa; 
vii. Melaksanakan layanan magang dan pelatihan bagi masyarakat umum; 
viii. Menyusun laporan tahunan kegiatan penanaman dan pemeliharaan lapangan 

tanaman pangan dan perkebunan; 
ix. Menyusun rekomendasi peningkatan kegiatan penanaman dan pemeliharaan 

lapangan tanaman pangan dan perkebunan. 
 
 
b.    Menyusun dan melaksanakan program penanaman tanaman hortikultura terpilih: 

i. Melakukan proses pemilihan tanaman hortikultura; 
ii. Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan tanaman hortikultura terpilih; 
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iii. Memproduksi benih tanaman hortikultura terpilih untuk masyarakat yang 
membutuhkan; 

iv. Melaksanakan Program Penanaman dan Penelitian Sistem Hidroponik ; 
v. Membantu peneliti dan mahasiswa dalam penelitian tanaman hortikultura; 
vi. Membantu pelaksanaan praktikum lapangan tanaman hortikultura 

mahasiswa; 
vii. Melaksanakan layanan magang dan pelatihan bagi masyarakat umum; 
viii. Menyusun laporan tahunan kegiatan penanaman dan penelitian sistem 

hidroponik; 
ix. Menyusun rekomendasi peningkatan kegiatan penanaman dan penelitian 

sistem hidroponik. 
 
 

c.    Melaksanakan program pengembangan metoda pemuliaan tanaman: 
i. Melakukan identifikasi metode pemuliaan tanaman yang sesuai; 
ii. Mendorong kegiatan penelitian pemuliaan tanaman; 
iii. Melaksanakan dan memfasilitasi penelitian pemuliaan tanaman; 
iv. Menyusun laporan tahunan kegiatan pemuliaan tanaman; 
v. Menyusun rekomendasi  perbaikan program pemuliaan tanaman. 

 
(4)  Rincian tugas Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ternak: 

a. Menyediakan lahan untuk pendidikan dan penelitian pengembangan ternak: 
i. Membantu peneliti dan mahasiswa dalam penelitian ternak ; 
ii. Membantu pelaksanaan praktikum lapangan ternak ; 
iii. Melaksanakan layanan magang dan pelatihan bagi masyarakat umum. 
 

b. Melaksanakan kegiatan penelitian bidang peternakan dan kedokteran hewan: 
i. Melakukan identifikasi materi penelitian bidang peternakan dan kedokteran 

hewan; 
ii. Melaksanakan penelitian bidang peternakan dan kedokteran hewan; 
iii. Menyusun laporan tahunan kegiatan penelitian. 

 
c.  Menyusun dan melaksanakan program pengadaan bibit ternak lokal berkualitas: 

i. Melakukan identifikasi pengadaan bibit ternak unggas; 
ii. Melakukan identifikasi pengadaan bibit ternak ruminansia; 
iii. Melaksanakan pengadaan bibit ternak unggas; 
iv.   Melaksanakan pengadaan bibit ternak ruminansia; 
v.    Menyusun laporan tahunan kegiatan pembibitan. 

 
d. Melakukan sosialisasi KP4 UGM kepada masyarakat untuk dapat digunakan 

sebagai sarana pendidikan dan penelitian ternak: 
i. Melakukan identifikasi materi sosialisasi; 
ii. Merancang kegiatan sosialisasi; 
iii. Melaksanakan kegiatan sosialisasi; 
iv. Melakukan evaluasi pelaksanaan sosialisasi; 
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v. Menyusun rekomendasi perbaikan program kegiatan sosialisasi di masa yang 
akan datang. 

 
e. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Tahunan kinerja bidang: 

i. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran bidang; 
ii. Melakukan pendataan, pemantauan pelaksanaan kegiatan; 
iii. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
iv. Menyusun laporan tahunan kegiatan bidang dan memberikan rekomendasi 

perbaikan program dalam penyusunan RKAT. 
 
 

BAB XVI 
 

KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS 
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 

 
Pasal 63 

 
(1) Pusat Pengembangan Pendidikan  dipimpin oleh Kepala, berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Rektor. 
(2) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris.  
(3) Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala. 
 

Pasal 64 
 
(1)  Pusat Pengembangan Pendidikan  terdiri atas : 

a. Bidang Monitoring Pembelajaran; 
b. Bidang Pengembangan Pembelajaran. 
 

(2) Bidang Monitoring Pembelajaran terdiri atas : 
a. Sub Bidang Monitoring; 
b. Sub Bidang Evaluasi. 
 

(3)  Bidang Pengembangan Pembelajaran terdiri atas : 
a. Sub Bidang Sumber Pembelajaran; 
b. Sub Bidang Pengembangan. 

 
 

Pasal 65 
 

(1) Rincian tugas Pusat Pengembangan Pendidikan : 
a. Merumuskan strategi dan menyusun rencana pengembangan pendidikan; 
b. Mengembangkan sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa; 
c. Menyusun strategi peningkatan kualitaspendidikan; 
d. Mengembangkan sistem seleksi calon mahasiswa secara on-line; 
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e. Melaksanakan dan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi akademik 
bagi semua unit pelaksana akademik dan unit penunjang universitas yang terkait; 

f. Membuat laporan secara periodik/berkala. 
 

(2) Rincian tugas Sekretaris : 
a. Membantu kepala menyusun Program Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan; 
b. Membuat standar kinerja Pusat Pengembangan Pendidikan; 
c. Mengkoordinasikan semua kegiatan Pusat Pengembangan Pendidikan; 
d. Melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan Pusat Pengembangan 

Pendidikan; 
e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan Pusat Pengembangan 

Pendidikan; 
f. Melakukan pembinaan pegawai Pusat Pengembangan Pendidikan; 

 
 

Pasal 66 
 
(1)  Rincian tugas Bidang Monitoring Pembelajaran: 

a. Merumuskan strategi dan menyusun rencana peningkatan kualitas pendidikan; 
b. Mengevaluasi program pengembangan pendidikan; 
c. Memonitor pelaksanaan program pendidikan; 
d.   Melaksanakan evaluasi mutu pendidikan; 
e,   Membuat laporan secara periodik/berkala. 
 

(2)  Rincian tugas Bidang  Pengembangan Pembelajaran : 
a. Merumuskan strategi dan menyusun rencana pengembangan pendidikan; 
b. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan pendidikan di unit-unit 

organisasional Universitas; 
c. Mengelola berbagai program pengembangan menjadi rumusan pengembangan 

pendidikan; 
 
 

Pasal 67 
 
(1) Rincian tugas Sub Bidang Monitoring: 

a. Membuat perencanaan monitoring pembelajaran; 
b. Memonitor input, proses, output, outcome serta dampak pembelajaran; 
c. Mengembangkan instrumen monitoring pembelajaran untuk unit kerja dan 

Program Hibah Kompetisi; 
d. Memonitor pelaksanaan pengembangan pembelajaran pada tingkat unit 

pendidikan; 
e. Memonitor pelaksanaan pengembangan pembelajaran yang diusulkan melalui 

SP4 dan Program Hibah Kompetisi; 
f. Membuat laporan periodik. 
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(2) Rincian tugas Sub Bidang Evaluasi: 
a. Membuat perencanaan evaluasi pembelajaran; 
b. Mengevaluasi input, proses, output, outcome serta dampak pembelajaran; 
c. Mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran untuk unit kerja dan Program 

Hibah Kompetisi; 
d. Memberikan rekomendasi peningkatan pembelajaran kepada unit kerja. 

 
(3) Rincian tugas Sub Bidang Sumber Pembelajaran: 

a. Mengembangkan perangkat lunak sumber-sumber pembelajaran berdasar ICT; 
b. Menyediakan konsultasi sumber pembelajaran berdasar multimedia dan ICT; 
c. Memelihara web-site Pusat Pengembangan Pendidikan. 
 

(4) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan: 
a. Mengembangkan sistem seleksi calon mahasiswa secara on-line; 
b. Mengembangkan sistem dan mekanisme penerimaan calon mahasiswa; 
c. Mengembangkan konsep dan sistem pengembangan pembelajaran berdasar 

student-centered learning; 
d. Mengembangkan konsep dan sistem pengajaran berdasar penelitian (Research-

Based Teaching); 
e. Mengembangkan kompetensi dosen dalam mengajar; 
f.    Melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi serta pendampingan dalam 

pengusulan SP4 dan Program Hibah Kompetisi; 
g.    Melakukan kajian-kajian manajemen pembelajaran. 

 
BAB XVII 

 
KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS 

SATUAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KAMPUS 
 

Pasal 68 
 

(1) Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus  dipimpin oleh Kepala, berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Rektor. 

 
(2) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala. 
(3) Wakil Kepala  bertanggung jawab kepada Kepala. 
 

Pasal 69 
 
(1) Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus  terdiri atas : 

a. Unit Administrasi; 
b. Unit Keamanan; 
c. Unit Pemadam Kebakaran. 

(2) Unit Keamanan terdiri atas : 
a. Sektor Barat; 
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b. Sektor Timur; 
c. Jagawana. 

Pasal 70 
 

(1) Rincian tugas Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus : 
a. Menyusun rencana dan program kerja serta anggaran kegiatan dibidang 

keamanan dan ketertiban kampus; 
b. Merencanakan dan melaksanakan layanan di bidang keamanan dan ketertiban 

kampus; 
c. Menyusun pengembangan sistem keamanan dan ketertiban kampus sesuai 

dengan perkembangan keadaan kampus dan kemajuan teknologi; 
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengamanan aset universitas; 
e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan layanan dibidang keamanan dan 

ketertiban kampus; 
f. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan atau pihak keamanan lain dalam 

mengamankan aset universitas; 
g. Mencegah dan menangani tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban di 

lingkungan kampus; 
h. Melaporkan dan menyampaikan proses tindak pelanggaran keamanan dan 

ketertiban di lingkungan kampus  yang mengarah pada tindak       pidana kepada 
pihak yang berwenang; 

i.    Menyusun laporan tentang keadaan, kegiatan, dan realisasi perencanaan 
keamanan dan ketertiban kampus secara periodik; 

(2) Rincian tugas Wakil Kepala Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus : 
a. Membantu dan mewakili tugas-tugas kepala satuan dalam melaksanakan 

pelayanan keamanan dan ketertiban kampus  
b. Membantu koordinasi tugas-tugas pengamanan khusus dalam wilayah Kantor 

Pimpinan Universitas; 
c. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengamanan dan ketertiban kampus; 
d. Membantu pelaksanaan pembinaan pegawai; 
e. Mengembangkan sitem dan prosedur pengamanan; 
f. Melaksanakan tugas lainnya atas perintah Kepala Satuan; 
g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas. 

 
Pasal 71 

 
(1) Rincian tugas Unit Administrasi : 

a. Melaksanakan dan menyelenggarakan ketatausahaan Satuan Keamanan dan 
Keselamatan kampus; 

b. Mengelola urusan kerumahtanggaan Satuan Keamanan dan Keselamatan 
Kampus; 

c. Mengelola perawatan kendaraan dinas/patroli; 
d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian bagi semua anggota Satuan 

Keamanan dan Keselamatan Kampus; 
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e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas. 
 
(2) Rincian tugas Unit Keamanan : 

a. Mempersiapkan program dan rencana kerja pengamanan dan ketertiban kampus; 
b. Mengkoordinasikan tugas kegiatan pengamanan dan ketertiban kampus per 

sektor maupun secara menyeluruh; 
c. Mengkoordinir tim penyelidik pelanggaran keamanan dan ketertiban kampus; 
d. Memproses tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban seperti tindakan 

kriminal, gangguan, dan ancaman keamanan kampus; 
e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan gangguan keamanan kepada 

Kepala Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus secara periodik; 
f. Melaksanakan tugas lain atas perintah Kepala Satuan Keamanan dan 

Keselamatan Kampus. 
 
(3) Rincian tugas Unit Pemadam Kebakaran : 

a. merencanakan dan membangun penanggulangan bencana kebakaran 
dilingkungan kampus; 

b. mengelola dan memelihara peralatan pemadam kebakaran termasuk mobil unit 
pemadam kebakaran;  

c. mengadakan pelatihan dan sosialisasi cara-cara pemadaman kebakaran; 
d. mengatur patroli di lingkungan kampus untuk menanggulangi timbulnya gejala 

kebakaran lingkungan kampus; 
e. melaporkan kejadian dan tindakan pemadaman kebakaran; 
f. membuat laporan secara periodik pelaksanaan tugas unit pemadam kebakaran;  

g. melaksanakan tugas lain atas permintaan Kepala Satuan Keamanan dan 
Keselamatan Kampus; 

 
(4) Rincian tugas Koordinator Sektor : 

a. Mengkoordinasi tugas-tugas keamanan dan ketertiban di wilayah/sektornya; 
b. Melaksanakan tugas-tugas pengamanan aset universitas di wilayah/ sektornya; 
c. Menyelidiki, memeriksa dan memproses pelanggaran ketertiban dan tindakan 

kriminal berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku; 
d. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara periodik; 
e. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan. 

 
(5) Rincian Tugas Koordinator Jaga Wana : 

a. Merencanakan program pengamanan dan ketertiban lingkungan hutan; 
b. Melakukan kerjasama dengan pihak atau instansi keamanan lain dalam usaha 

pengamanan aset-aset kehutanan yang ada; 
c. Memproses tindak pelanggaran pencurian kayu atau tanaman di 

lingkungan/wilayah kehutanan kepada pihak yang berwajib sesuai ketentuan 
hokum yang berlaku; 
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d. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengamanan hutan untuk memberikan 
masukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengamanan hutan; 

e. mengkoordinir pengamanan rutin maupun pengamanan kunjungan tamu, wisata 
hutan, dan kegiatan-kegiatan lainnya; 

f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban; 
g. Membuat laporan tahunan yang berkaitan dengan pengamanan hutan(jumlah 

tanaman/kayu yang di curi, mati, rusak karena bencana alam, maupun 
penebangan resmi) yang telah dilaksanakan; 

 
BAB XVIII 

 
KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS 
KANTOR ADMINISTRASI FAKULTAS 

 
Pasal 72 

 
Kantor Administrasi Fakultas dipimpin oleh Kepala, berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Dekan. 

Pasal 73 
 
Kantor Administrasi Fakultas terdiri atas : 
1. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan; 
2. Seksi Administrasi Keuangan dan Umum. 

 
Pasal 74 

 
Rincian Tugas Kantor Administrasi Fakultas : 
1. Menyusun rencana dan program kerja Kantor Administrasi Fakultas dan 

mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja Fakultas; 
2. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang ketatausahaan, 

akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; 
3. Mengumpulkan dan mengolah data ketatausahaan, akademik, kemahasiswaan, 

keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; 
4. Melaksanakan urusan persuratan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, 

keuangan dan kearsipan; 
5. Melaksanakan urusan rapat dinas dan upacara resmi di lingkungan fakultas; 
6. Melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat; 
7. Melaksanakan urusan kemahasiswaan dan hubungan alumni fakultas; 
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di lingkungan fakultas; 
9. Melaksanakan administrasi perencanaan dan pelayanan informasi; 

10. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat yang berhubungan dengan kegiatan 
fakultas; 

11. Menyusun laporan Kantor Administrasi Fakultas dan mempersiapkan penyusunan 
laporan fakultas 
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Pasal 75 

 
(1) Rincian Tugas Seksi  Akademik dan Kemahasiswaan : 

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi dan mempersiapkan penyusunan 
rencana dan program kerja bagian; 

b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang akademik,  
kemahasiswaan dan alumni; 

c. Mengumpulkan dan mengolah data di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian 
kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni; 

d. Melakukan administrasi akademik dan kemahasiswaan; 
e. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana akademik; 
f. Menghimpun dan mengklasifikasi data pencapaian target kurikulum; 
g. Melakukan urusan kegiatan pertemuan ilmiah dilingkungan fakultas; 
h. Melakukan administrasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan 

fakultas;  
i. Melakukan urusan pemberian izin/rekomendasi kegiatan kemahasiswaan; 

Mempersiapkan usul pemilihan mahasiswa berprestasi; 
j. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas; 
k. Melakukan pengurusan beasiswa, pembinaan karier dan layanan kesejahteraan 

mahasiswa; 
l. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemaha-siswaan; 
m. Mengoperasionalkan sistem informasi akademik,  kemahasiswaan dan alumni; 
n. Melakukan penyajian informasi di bidang akademik dan kemahasiswaan; 
o. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang akademik, kemahasiswaan 

dan alumni. 
 

(2) Rincian Tugas Seksi Administrasi Keuangan  dan Umum: 
a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi; 
b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan; 
c. Mengumpulkan dan mengolah data keuangan ketatausahaan, kerumahtanggaan, 

kepegawaian, dan perlengkapan; 
d. Menyusun konsep rencana anggaran (anggaran pemerintah maupun anggaran 

masyarakat); 
e. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pembukuan, pengeluaran dan 

pertanggungjawaban keuangan; 
f. Melakukan pembayaran gaji, honorarium, lembur, vakasi, perjalanan dinas, 

pekerjaan borongan dan pembelian serta pengeluaran lainnya yang telah di teliti 
kebenarannya; 

g. Mengoperasionalkan sistem informasi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, 
dan perlengkapan; 

h. Mempersiapkan usul pengangkatan dan pergantian petugas 
bendahara/PUMK/pengurus barang fakultas; 
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i. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang keuangan ketatausahaan, 
kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan; 

j. Melakukan urusan persuratan dan kearsipan dilingkungan fakultas; 
k. Melakukan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan; 
l. Melakukan urusan penerimaan tamu pimpinan rapat dinas, dan pertemuan ilmiah 

di lingkungan fakultas; 
m. Melakukan urusan pengelolaan barang perlengkapan; 
n. Mempersiapkan usulan formasi, mutasi, pengembangan dan kesejahteraan 

pegawai; 
o. Mempersiapkan usul pengangkatan dosen luar biasa; 
p. Melakukan urusan pemberian cuti pegawai; 
q. Memproses DP3, DUK, Karpeg, Karis, Karsu, KP4, dan LP2P; 
r. Melakukan urusan penyelesaian kasus kepegawaian 

 
BAB XIX 

 
KETENTUAN LAIN 

 
Pasal 76 

 
Sekolah Pascasarjana, Lembaga Pendidikan Diploma, dan Pusat Studi akan diatur dengan 
keputusan tersendiri. 

 
BAB XX 

 
PENUTUP 

 
Pasal 77 

 
(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
(2) Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 
  
 

Ditetapkan di Yogyakarta 
Pada Tanggal 18 Oktober 2004 
 
Rektor,  
 
TTD 
 
Prof. Dr. Sofian Effendi 
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L.1. Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada 
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L.1.1. Struktur Organisasi Wakil Rektor Senior Bidang Akademik 
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L.1.2. Struktur Organisasi Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi 
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L.1.3. Struktur Organisasi Wakil Rektor Bidang PPKM 
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L.1.4. Struktur Organisasi Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan & Alumni 
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L.1.5. Struktur Organisasi Wakil Rektor Bid. Kerjasama & Peng. Usaha 
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L.2. Struktur Organisasi Kantor Pimpinan Universitas 
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L.3. Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
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L.4. Struktur Organisasi Direktorat Keuangan 
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L.5. Struktur Organisasi Direktorat Administrasi Akademik 
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L.6. Struktur Organisasi Dit. Peng. & Pemlh. Aset 
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L.7. Struktur Organisasi Dit. Ren. Pengembangan 
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L.8. Struktur Organisasi Direktorat SDM 
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L.9. Struktur Organisasi Biro Kemahasiswaan dan Alumni 
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L.10 Struktur Organisasi Perpustakaan 
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L.11. Struktur Organisasi PPTIK 
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L.12. Struktur Organisasi Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu 
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L.13. Struktur Organisasi Kebun Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Pertanian 
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L.14. Struktur Organisasi Arsip  Universitas 
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L.15. Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Pendidikan 
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L.16. Struktur Organisasi Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus 
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L.17. Struktur Organisasi Kantor Administrasi Fakultas 
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