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ORGANISASI TATA KELOLA 
ITB SEMARANG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pengertian 
Pasal 1 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 
1) Yayasan Pendidikaan Tri Mulia Utama Semarang  yang selanjutnya disingkat YPTMUS

adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak
mempunyai anggota;

2) YPTMUS, merupakan badan penyelenggara dan pembina tertinggi ITB Semarang, yang
diselenggarakan berdasarkan Akta Notaris;

3) Organ YPTMUS terdiri dari unsur Pembina, Pengurus dan Pengawas;
4) Pembina adalah Organ YPTMUS yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan

kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-undang Yayayan atau Anggaran Dasar;
5) Pengurus adalah Organ YPTMUS yang melaksanakan kepengurusan YPTMUS;
6) Pengawas adalah Organ YPTMUS yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi

nasehat kepada pengurus dalam menyelenggaraan kegiatan YPTMUS;
7) Ketua  Pengurus YPTMUS adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat,

memindahkan dan memberhentikan pegawai atas usul dan pertimbangan Rektor ITB
Semarang;

8) Institut adalah  Institut Teknologi dan Bisnis Semarang, yang selanjutnya disingkat ITB
Semarang;

9) ITB Semarang adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diselenggarakan oleh
YPTMUS, dipimpin oleh Rektor yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus
YPTMUS;

10) Pimpinan ITB Semarang  terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor;
11) Dewan penyantun adalah unsur kelengkapan ITB Semarang, bersifat non struktural,

terdiri atas tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat, yang diadakan untuk ikut
mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan ITB Semarang;

12) Senat ITB Semarang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di ITB
Semarang diketuai oleh seorang Ketua Ex-Officio Rektor ITB Semarang;

13) Lembaga Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat LPMI merupakan
lembaga penjaminan mutu ITB Semarang bersifat non-struktural yang memiliki tugas
pokok dan fungsi membangun, mengembangkan serta memelihara sistem penjaminan
mutu internal, baik akademik maupun non-akademik di ITB Semarang, diangkat dan
bertanggungjawab kepada Rektor;
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14) Rektor adalah pimpinan tertinggi ITB Semarang, yang di dalam memimpin perguruan
tinggi dibantu oleh Wakil Rektor;

15) Wakil Warek yang selanjutnya disingkat Warek adalah unsur pimpinan ITB Semarang
yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Rektor di bidang akademik  (Warek I), di
bidang administrasi umum dan keuangan (Warek II), di bidang kemahasiswaan dan
alumni  (Warek III) serta di bidang kerjasama (Warek IV);

16) Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan
pendidikan akademik dan profesional, yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta
ditujukan agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai
dengan sasaran kurikulum;

17) Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah satuan unit kerja di tingkat
ITB Semarang yang mengelola Program Studi Pascasarjana, dipimpin oleh seorang
Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor;

18) Laboratorium/Studio adalah penunjang pelaksanaan pendidikan dan penelitian pada
ITB Semarang dalam pendidikan akademik, vokasi dan profesi;

19) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentran- 
sformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

20) Pustakawan adalah pegawai tetap yang memiliki pendidikan di bidang kepustakaan ahli
madya dan sarjana, dengan tugas melaksanakan tugas keprofesian di bidang
perpustakaan;

21) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat
LPPM merupakan unsur pelaksana di  ITB Semarang yang melaksanakan tugas pokok
mengkoordinasi, menata, menilai pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, penerbitan dan jurnal, serta ikut meningkatkan dan mengendalikan
administrasi sumber daya yang diperlukan, bertanggung jawab kepada Rektor;

22) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat  BAAK
merupakan unsur pelaksana administrasi dan teknis di tingkat ITB Semarang di bidang
administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni, bertanggung jawab kepada Rektor;

23) Biro Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disingkat  BAUK merupakan
pelaksana administrasi dan teknis di tingkat ITB Semarang di bidang administrasi
umum dan keuangan, bertanggung jawab kepada Rektor;

24) Biro Kerjasama Humas dan Marketing yang selanjutnya disingkat BKHM merupakan
pelaksana administrasi dan teknis di tingkat ITB Semarang di bidang  kerjasama, humas
dan marketing, bertanggung jawab kepada Rektor;

25) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium
merupakan unsur penunjang yang memberikan layanan bagi pengembangan dan
pelatihan kemampuan/praktikum operasional dalam suatu cabang ilmu, melengkapi
pengetahuan teori serta mengusahakan sumber daya dan mengendalikan administrasi
sumber daya yang diperlukan dan bertanggung jawab kepada Rektor;

26) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan  yang selanjunya disingkat UPT Perpustakaan
merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas memberikan layanan bahan
pustaka baik cetak maupun elektronik untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dengan cara antara lain, menyediakan dan mengelola
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bahan pustaka, memelihara bahan pustaka, memberikan layanan dan pendayagunaan 
bahan pustaka, dan bertanggung jawab kepada Rektor; 

27) Organisasi Kemahasiswaan merupakan unsur kelengkapan ITB Semarang bersifat non
struktural yang menyelenggarakan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler
kemahasiswaan;

28) Pusat/Bagian/Unit non-struktural adalah unsur kelengkapan ITB Semarang yang
berfungsi membantu, menunjang dan memperlancar tugas-tugas ITB Semarang/
Program Studi/Unit lain;

29) Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan mengemukakan pendapat dan
keilmuannya yang senantiasa bertitik tolak dari kesadaran sebagai intelektual dan
kecendekiawanan;

30) Otonomi keilmuan adalah bersifat penuh akan tetapi produk-produk dari keilmuan itu
sendiri adalah hak dan bagian terpenting dari HaKI kepunyaan ITB Semarang.

BAB II 
AZAS, TUJUAN, DAN LANDASAN TATA KELOLA 

Azas Tata Kelola 
Pasal 2 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ITB 
Semarang wajib menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, relevansi dan akuntabilitas 
baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi, maupun antar satuan organisasi di 
lingkungan ITB Semarang serta dengan instansi lain di luar ITB Semarang sesuai dengan 
tugas masing-masing. 

Tujuan Tata Kelola 
Pasal 3 

Tujuan Organisasi dan Tata Kelola (OTK) ITB Semarang adalah mewujudkan efisiensi dan 
keefektifan organisasi ITB Semarang.  

Landasan Tata Kelola 
Pasal 4 

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ITB Semarang dalam melaksanakan 
tugasnya wajib: 
1) Melaksanakan tugasnya dan mematuhi pedoman dan ketentuan peraturan yang berlaku;
2) Menyusun program kerja dalam bidang tugasnya masing-masing;
3) Memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas dan pengawasan terhadap bawahannya;
4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara berkala kepada

atasan langsung, yang kemudian dijadikan bahan penyusunan laporan tahunan Rektor
kepada Ketua Pengurus YPTMUS dan masyarakat luas.
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BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Unsur ITB Semarang 
Pasal 5 

Organisasi ITB Semarang terdiri atas unsur sebagai berikut: 
1) Yayasan  Pendidikan Tri Mulia Utama Semarang (YPTMUS);
2) Dewan Penyantun ITB Semarang;
3) Senat ITB Semarang;
4) LPMI ITB Semarang;
5) Unsur Pimpinan : Rektor dan Wakil Rektor; 
6) Unsur Pelaksana Administrasi : BAAK, BAUK, dan BKSHM;
7) Unsur Pelaksana Akademik  :    Program Studi, Program Pascasarjana dan 

  Lembaga; 
8) Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PASI; 
9) Unsur organisasi tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dalam pasal ini dapat

berubah sesuai dengan kebutuhan ITB Semarang;
10) Bilamana dipandang perlu Rektor  dapat mengangkat unit non struktural tanpa per- 

setujuan Senat ITB Semarang dan Pengurus YPTMUS.

BAB IV 
YAYASAN PENDIDIKAN TRI MULIA UTAMA SEMARANG 

Tugas Pokok dan Fungsi YPTMUS 
Pasal 6 

Tugas pokok dan fungsi YPTMUS adalah sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab, 
membina dan mengembangkan ITB Semarang. 

BAB V 
DEWAN PENYANTUN 

Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Penyantun 
Pasal 7 

Dewan penyantun memiliki tugas pokok dan fungsi meningkatkan peranan ITB Semarang, 
mengembangkan dan ikut membantu memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan 
ITB Semarang. 

Susunan Organisasi Dewan Penyantun 
Pasal 8 

Organisasi Dewan Penyantun terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua merangkap 
anggota dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota. 
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BAB VI 
SENAT ITB SEMARANG 

Tugas Pokok dan Fungsi Senat ITB Semarang 
Pasal 9 

1) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan ITB Semarang;
2) Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan ITB Semarang;
3) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan

serta kepribadian sivitas akademika;
4) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan ITB Semarang;
5) Memberikan pertimbanganm  atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)

ITB Semarang yang diajukan oleh Rektor;
6) Menilai pertanggungjawaban Rektor  atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
7) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar, dan

otonomi keilmuan pada ITB Semarang;
8) Memilih Rektor dan memberikan pertimbangan dengan calon Wakil Rektor  untuk

mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengurus YPTMUS;
9) Memberikan pertimbangan kepada dosen yang diusulkan memangku jabatan fungsional

akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli/Lecture;
10) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika dan tenaga

kependidikan/administrasi.

Pasal 10 

Susunan Organisasi Keanggotaan dan Tata Kelola Senat ITB Semarang: 
1) Pembentukan organisasi Senat ITB Semarang disesuaikan dengan perkembangan dan

keperluan;
2) Keanggotaan Senat ITB Semarang terdiri atas para Guru Besar/Profesor, Rektor, Wakil

Rektor, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Lembaga, Ketua Program Studi, Wakil
Dosen, dan unsur YPTMUS, serta pihak-pihak yang dianggap berjasa bagi
perkembangan ITB Semarang  yang ditetapkan Senat ITB Semarang;

3) Bilamana dipandang perlu Rektor dapat mengangkat angggota Senat luar biasa selain
keanggotaan sebagaimana disebut pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan Senat
ITB Semarang;

4) Senat ITB Semarang diketuai oleh Rektor Ex-Officio Rektor ITB Semarang  yang
dibantu oleh seorang Sekretaris yang ditunjuk oleh Rektor setelah mendapatkan
pertimbangan dari Senat ITB Semarang;

5) Dalam melaksanakan tugasnya Senat ITB Semarang dapat membentuk Komisi-Komisi
Senat dan Badan Pekerja Harian Senat yang berangotakan anggota Senat ITB Semarang
dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain;

6) Senat ITB Semarang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
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Rapat Senat 
Pasal 11 

1) Rapat Senat terdiri dari:
a) Rapat Senat biasa;
b) Rapat Senat terbuka untuk melangsungkan upacara diesnatalis, penerimaan

mahasiswa baru, wisuda, pemberian gelar Doktor Kehormatan  (DR. HC), promosi
Profesor/Guru Besar;

c) Rapat Senat khusus untuk melangsungkan pemilihan Rektor;
d) Rapat Senat luar biasa untuk memberikan penghargaan kepada seseorang yang

dianggap berjasa bagi perkembangan ITB Semarang.
2) Rapat Senat biasa sedikitnya diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1

semester;
3) Rapat Senat dianggap sah sekurang-kurangnya dihadiri oleh 50% ditambah 1 orang dari

jumlah anggota Senat;
4) Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka dilakukan voting.

BAB VII 
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) 

Unsur LPMI 
Pasal 12 

Organisasi LPMI terdiri atas unsur sebagai berikut: 
1) Pimpinan : Kepala LPMI dan Sekretaris LPMI;
2) Pelaksana  : Staf Administrasi LPMI.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan  Sekretaris LPMI 
Pasal 13 

1) LPMI dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Sekretaris LPMI yang
keahliannya telah memenuhi persyaratan dan mampu melakukan penjaminan mutu
internal bertanggung jawab langsung kepada Rektor;

2) Kepala  dan Sekretaris LPMI diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat
pertimbangan Warek I, Warek II,  Warek III dan Warek IV.

Masa  Jabatan Kepala dan Sekretaris LPMI 
Pasal 14 

(1) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris LPMI adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali;
(2) Kepala dan Sekretaris LPMI dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya

apabila:
a. Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri;
b. Mendapat tugas lain dari Rektor;
c. Dinilai tidak berhasil oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Warek I

Warek II , Warek III dan Warek IV.
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Tugas Pokok dan Fungsi Kepala LPMI 
Pasal 15 

Tugas pokok dan fungsi Kepala LPMI adalah adalah membangun, mengembangkan dan 
memelihara sistem penjaminan mutu internal, baik akademik maupun non-akademik serta 
mempersiapkan Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Institusi ITB Semarang sesuai 
dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyusun perencanaaan dan 
program kerja yang meliputi: 
1) Membuat perencanaan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan standar

operasional prosedur (formulir), baik di bidang akademik maupun di bidang non-
akademik yang ditetapkan Rektor ITBSemarang;

2) Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan
standar operasional prosedur (formulir), baik di bidang akademik maupun di bidang non-
akademik pada setiap unit kerja di lingkungan ITBSemarang;

3) Menggerakkan pelaksanaan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan standar
operasional prosedur (formulir), baik di bidang akademik maupun di bidang non-
akademik pada setiap unit kerja di lingkungan ITBSemarang;

4) Mengendalikan penjaminan mutu yang dilaksanakan disetiap unit kerja di lingkungan
ITBSemarang dengan melakukan:
a) Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu

disetiap unit kerja di lingkungan ITBSemarang; 
b) Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu disetiap unit

kerja di lingkungan ITBSemarang oleh Auditor Internal LPMI; 
c) Audit Mutu Eksternal (AME) atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu disetiap

unit kerja di lingkungan ITB Semarang oleh BAN PT dan/atau URS ISO 9001:2015. 
5) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk meninjau implementasi

SPMI ITB Semarang agar kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan standar
operasional prosedur (formulir), baik di bidang akademik maupun di bidang non-
akademik dapat ditingkatkan standar mutunya di setiap unit kerja di lingkungan ITB
Semarang.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris LPMI 
Pasal 16 

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris LPMI adalah membantu Kepala LPMI dalam melakukan 
sistem penjaminan mutu internal dan mempersiapkan Akreditasi Program Studi dan 
Akreditasi Institusi ITB Semarang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, menyusun perencanaan dan program kerja yang meliputi : 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya penerapan

Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 dan No. 5 Tahun 2020, serta peraturan perundang-
undangan lain yang terkait dengan penjaminan mutu internal;

2) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana yang berkaitan dengan Akreditasi
Program Studi dan Akreditasi Institusi ITB Semarang yang dilakukan oleh BAN-PT atau
LAM-PT;

3) Melaksanakan program kerja tahunan  di bidang penjaminan mutu internal;
4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan bidang penjaminan mutu

internal;
5) Penyusunan laporan secara periodik di bidang penjaminan mutu internal;
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari atasan.
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Staf Aministrasi LPMI 
Pasal 17 

Staf Administrasi LPMI bertanggung jawab kepada Kepala LPMI 

Tugas Pokok dan Fungsi Staf Administrasi LPMI 
Pasal 18 

Tugas pokok dan fungsi Staf Administrasi LPMI adalah membantu administratif Kepala 
LPMI dalam melakukan sistem penjaminan mutu internal dan mempersiapkan Akreditasi 
Program Studi dan Akreditasi Institusi ITB Semarang, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, menyusun perencanaan dan program kerja yang meliputi : 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya penerapan

Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 dan No. 5 Tahun 2020, dan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait dengan penjaminan mutu internal;

2) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana yang berkaitaan dengan Akreditasi
Program Studi dan Akreditasi Institusi ITB Semarang yang dilakukan oleh BAN-PT atau
LAM-PT;

3) Melaksanakan program kerja tahunan  di bidang penjaminan mutu internal;
4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan bidang penjaminan mutu

internal;
5) Penyusunan laporan secara periodik di bidang penjaminan mutu internal;
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari atasan.

BAB VIII 
UNSUR PIMPINAN 

REKTOR 

Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor ITB Semarang 
Pasal 19 

Rektor ITB Semarang  diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus YPTMUS setelah  
mendapat pertimbangan Senat ITB Semarang. 

Masa Jabatan  Rektor ITB Semarang 
Pasal 20 

1) Masa Jabatan Rektor adalah 4 tahun, dan dapat diangkat kembali bilamana dinilai
berhasil dalam melaksanakan tugas oleh Pengurus YPTMUS;

2) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor I bertindak sebagai Pejabat
Pelaksana Harian (PLH) Rektor;

3) Apabila Rektor berhalangan tetap, Senat ITB Semarang mengusulkan Pejabat Rektor
kepada Ketua Pengurus YPTMUS dan Ketua Pengurus YPTMUS mengangkat pejabat
Rektor sampai dengan diangkatnya Rektor secara tetap;

4) Rektor dapat diganti sebelum habis masa jabatannya apabila:
a. Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri;
b. Mendapat tugas lain dari Pengurus YPTMUS dan Negara;
c. Dinilai tidak berhasil oleh Senat ITB Semarang;
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5) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini maka Ketua
Pengurus YPTMUS menunjuk pejabat sementara Rektor, sampai dengan diangkatnya
Rektor secara tetap paling lama dalam waktu 2 bulan.

Tugas Pokok dan Fungsi  Rektor ITB Semarang 
Pasal 21 

Tugas pokok dan fungsi Rektor adalah merencanakan, melaksanakan dan mengemban tugas-
tugas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi:  
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Menetapkan kebijakan umum dan menetapkan strategi ITB Semarang dalam

menyelenggarakan pendidikan tinggi;
3) Menyetujui dan melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB

Semarang;
4) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan

Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang;
5) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang;
6) Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat;
7) Membina dosen, tenaga kependidikan/administrasi dan mahasiswa;
8) Membina hubungan institusional dengan alumni untuk pengembangan ITB Semarang.

WAKIL REKTOR (WAREK) 

Pengangkatan dan Pemberhentian Warek 
Pasal 22 

Warek diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat ITB 
Semarang dan/atau Pengurus YPTMUS. 

Masa Jabatan Warek 
Pasal 23 

1) Masa Jabatan Warek adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali bilamana dianggap
berhasil dalam melaksanakan tugas oleh Rektor;

2) Warek dapat diganti sebelum habis masa jabatannya apabila:
a) Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri;
b) Mendapat tugas lain dari Rektor dan Negara;
c) Dinilai tidak berhasil oleh Rektor.

Pembidangan Tugas Warek 
Pasal 24 

1) Dalam melaksanakan tugasnya Rektor  dibantu oleh 4  orang Wakil Rektor  terdiri dari:
a) Wakil Rektor bidang Akademik (Warek I) mempunyai tugas membantu Rektor

dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat;
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b) Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan (Warek II) mempunyai 
tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang 
administrasi umum dan keuangan; 

c) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswa dan Alumni (Warek III) mempunyai tugas 
membantu Rektor dalam kegiatan pembinaan dan pelayanan bagi mahasiswa dan 
alumni; 

d) Wakil Rektor bidang Kerjasama (Warek IV) mempunyai tugas membantu Rektor 
dalam bidang Kerjasama, Humas dan Marketing. 

2) Warek bertanggung jawab kepada Rektor; 
3) Jumlah Wakil Rektor dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan ITB Semarang. 
 

Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Rektor 
Bidang Akademik (Warek I) 

Pasal 25 
 
Tugas pokok dan fungsi Warek I adalah membantu Rektor di dalam merencanakan, 
melaksanakan dan mengemban tugas-tugas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang 
meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan semua 

keputusan-keputusan  Pengurus YPTMUS;  
2) Menetapkan Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB 

Semarang; 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang.kebijakan umum dan 
rencana strategis ITB Semarang dalam bidang akademik; 

5) Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional dalam bidang akademik dalam hal 
sebagai berikut: 
a) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB): 

(1) Penetapan daya tampung mahasiswa baru; 
(2) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru dengan membentuk panitia. 

b) Penyelenggaraan proses pembelajaran: 
(1) Penetapan kalender akademik; 
(2) Penetapan nama dosen pengampu mata kuliah pada masing-masing Program 

Studi; 
(3) Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pembelajaran pada masing-

masing Program Studi; 
(4) Pengaturan dan pengawasan ujian; 
(5) Pemantauan dan evaluasi pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu dan 

hasil perguruan tinggi; 
(6) Pengaturan dan pengawasan transkrip, ijazah lulusan dan SKPI. 

c) Pembinaan dan pengembangan kegiatan akademik: 
(1) Penetapan formasi dosen dan tenaga penunjang akademik/tenaga 

kependidikan; 
(2) Penetapan kebutuhan dosen dan tenaga penunjang akademik/tenaga 

kependidikan; 
(3) Pembinaan dan pengembangan karier dosen dan tenaga penunjang 

akademik/tenaga kependidikan. 
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d) Pembinaan dan pengembangan kegiatan akademik; 
e) Pembinaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat: 

(1) Pembinaan dan pengembangan kegiatan penelitian di tingkat ITB Semarang; 
(2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di 

tingkat ITB Semarang. 
f) Pembinaan dan pengembangan institusi pendidikan: 

(1) Pengembangan kurikulum di masing-masing Program Studi; 
(2) Pengembangan laboratorium dan sejenisnya; 
(3) Pengembangan perpustakaan; 
(4) Pengembangan prasarana dan sarana penunjang akademik. 

g) Pembinaan dan pengembangan institusi pendidikan: 
(1) Pembinaan dan peningkatan status Program Studi dan ITB Semarang melalui 

mekanisme akreditasi; 
(2) Pengembangan horizontal Program Studi baru, baik akademik, vokasi dan 

profesi serta pengembangan vertikal : akademik S1, S2, S3 serta vokasi D.IV, 
S2 Terapan dan S3 Terapan dan pembukaan program profesi. 

h) Pengembangan sistem manajemen akademik sebagai dasar pengembangan sistem 
informasi manajemen Program Studi/unit pelaksana teknis; 

i) Penyelenggara evaluasi diri atas hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 
baik untuk kepentingan perbaikan internal maupun untuk kepentingan 
pengembangan peluang terciptanya kegiatan penggalangan dana (revenue 
generating activities) bagi kemajuan ITB Semarang. 

6) Pemantauan, evaluasi proses dan hasil serta menyusun laporan berkala ITB Semarang 
di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan bidang akademik di tingkat 
Program Studi/unit pelaksana teknis. 

 
Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Rektor  

Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (Warek II) 
Pasal 26 

 
Tugas pokok dan fungsi Warek II adalah membantu Rektor di dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan pengembangan di bidang administrasi umum dan keuangan: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan semua 

keputusan-keputusan Pengurus YPTMUS; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menetapkan kebijakan umum dan rencana strategis ITB Semarang dalam bidang 

administrasi umum dan keuangan; 
6) Menyusun dan melaksanakan rencana operasional dalam bidang pengembangan 

administrasi umum dan keuangan dalam hal sebagai berikut: 
a) Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi: 

(1) Penetapan formasi tenaga administrasi/kependidikan; 
(2) Penetapan kebutuhan tenaga administrasi/kependidikan; 
(3) Seleksi dan pengangkatan dosen, tenaga penunjang akademik dan tenaga 

administrasi/kependidikan; 
(4) Penetapan mutasi dan karier dosen, tenaga penunjang akademik dan tenaga 

administrasi/kependidikan; 
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(5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai. 
b) Pembinaan dan pengembangan sistem administrasi ketatausahaan, hukum dan 

tatalaksana di lingkungan ITB Semarang; 
c) Pengadaan, pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana umum dan 

akademik serta pembinaan administrasi dan kerumahtanggaan: 
(1) Perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana 

penunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan ITB 
Semarang; 

(2) Perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana 
kampus; 

(3) Perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengembangan barang-barang 
inventaris kantor/perlengkapan kantor (ATK dan APK); 

(4) Pengelolaan dan pengembangan kerumahtanggaan ITB Semarang. 
d) Pengelolaan dan pengembangan sistem keuangan ITB Semarang; 
e) Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian penggalian dana dari sumber 

dana lain dalam dan luar negeri. 
7) Pemantauan, evaluasi proses dan hasil serta menyusun laporan berkala ITB Semarang 

di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan administrasi umum dan 
keuangan di tingkat Program Studi/unit pelaksana teknis. 

 
 

Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Rektor  
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (Warek III) 

Pasal 27 
 

Tugas pokok dan fungsi Warek III adalah membantu Rektor di dalam merencanakan, 
melaksanakan dan mengemban tugas-tugas kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang 
meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan semua 

keputusan-keputusan  Pengurus YPTMUS;  
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan 

Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menetapkan kebijakan umum dan rencana strategis ITB Semarang  dalam bidang  

kemahasiswaan (ko-kurikuler dan ekstra kurikuler); 
6) Menetapkan kebijakan umum dan rencana strategis ITB Semarang dalam bidang pengem 

bangan kegiatan mahasiswa dan alumni; 
7) Menyusun dan melaksanakan rencana operasional dalam bidang pengembangan kegiatan 

mahasiswa dan alumni dalam hal sebagai berikut: 
a) Penyelenggaraan pengenalan kegiatan akademik dan kehidupan kampus; 
b) Penetapan perencanaan dan pengembangan kelembagaan kegiatan mahasiswa dan 

alumni; 
c) Penetapan, perencanaan dan pengembangan kelembagaan kegiatan kemahasiswaan 

yang meliputi bidang soft skill, penalaran, minat/bakat dan kesejahteraan;  
d) Pemantauan, peningkatan motivasi dan penilaian atas pelaksanaan etika, pergaulan 

kehidupan kampus kepada mahasiswa; 
e) Peningkatan motivasi dosen sebagai pendamping mahasiswa; 
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f) Penyelenggaraan pelayanan kepada mahasiswa dalam bidang bimbingan dan 
penyuluhan; 

g) Pembina manajemen dan administrasi kegiatan mahasiswa; 
h) Penyelenggaraan sistem informasi mahasiswa; 
i) Pemeliharaan stabilitas kehidupan kampus yang kondusif; 
j) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelacakan alumni (alumny tracer 

study); 
k) Merintis dan membuka aksesibilitas dengan pengguna lulusan sesuai dengan 

standar kualifikasi pasar kerja dalam dan luar negeri; 
l) Merintis dan membuka peluang terwujudnya penggalangan dana (revenue 

generating activities) melalui pemberdayaan alumni dan sumberdana lain dalam 
dan luar negeri; 

m) Pengadaan, dan pengembangan serta pengaturan penggunaan prasarana dan sarana 
kegiatan mahasiswa.  

8) Pemantauan, evaluasi proses dan hasil serta menyusun laporan berkala ITB Semarang 
di bidang pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni. 

 
 

Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Rektor  
Bidang Kerjasama (Warek IV) 

Pasal 28 
 

Tugas pokok  dan fungsi Wakil Rektor IV adalah membantu Rektor di bidang kerjasama  
dalam  dan luar negeri, yang meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan semua 

keputusan-keputusan Pengurus YPTMUS; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menetapkan kebijakan umum dan menyusun rencana strategis ITB Semarang dalam 

bidang kerjasama dan pengembangan dalam dan luar negeri; 
6) Menyusun dan melaksanakan rencana operasional dalam bidang kerjasama dan 

pengembangan dalam dan luar negeri yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a) Merencanakan kerjasama dan pengembangan antara ITB Semarang dengan institusi 

lain baik dalam maupun luar negeri; 
b) Menyusun rencana pengembangan yang mendukung kegiatan Tridharma Perguruan 

Tinggi; 
c) Merencanakan pengembangan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

melalui kegiatan pendidikan/studi lanjut (ke S3) dan pelatihan; 
d) Penyusunan rencana penggalian dana pembinaan program pendidikan dari 

sumberdana lain dalam dan luar negeri. 
7) Pemantauan, evaluasi proses dan hasil serta menyusun laporan berkala ITB Semarang 

di bidang kerjasama dalam rangka pengembangan ITB Semarang; 
8) Selain   tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dalam pasal ini Warek IV men- 

dapat tugas pokok khusus dalam pengembangan kampus ITB Semarang. 
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BAB IX 

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAAK) 
 

Unsur Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 
Pasal 29 

 
1) Organisasi BAAK terdiri atas unsur sebagai berikut: 

a) Pimpinan   : Kepala Biro; 
b) Bagian  : Kepala Bagian. 

2) BAAK memiliki bagian-bagian sebagai berikut: 
a) Bagian Administrasi Akademik; 
b) Bagian Kemahasiswaan. 

 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala BAAK 

Pasal 30 
 

1) BAAK dipimpin oleh seorang Kepala Biro; 
2) Kepala BAAK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; 
3) Kepala BAAK bertanggung jawab langsung kepada Rektor. 

 
 

Masa Jabatan Kepala BAAK 
Pasal 31 

 
1) Masa jabatan Kepala BAAK adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali; 
2) Kepala BAAK dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: 

a) Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b) Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c) Dinilai tidak berhasil oleh Rektor atas pertimbangan Wakil Rektor  I. 

 
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala BAAK 

Pasal 32 
 

Tugas pokok dan fungsi Kepala BAAK meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menetapkan kebijakan umum dan menyiapkan penyusunan rencana strategis sesuai 

dengan bidangnya; 
6) Secara Khusus berkoordinasi dengan Kepala PASI bertanggung jawab atas pelaporan 

ke LLDIKTI Wil. VI Jawa Tengah, setiap bulan sebelum tanggal sepuluh aktifitas 
Dosen penerima tunjangan Serdos di ITB Semarang, serta pelaporan rutin tiap semester 
ke PD Dikti yang terkait dengan proses pembelajaran di ITB Semarang; 

7) Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana operasional dalam bidang 
administrasi pendidikan, mahasiswa dan alumni sebagai berikut: 
a. Penerimaan Mahasiswa baru (PMB): 
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(1) Penyusunan dan penetapan data usulan daya tampung mahasiswa baru kepada 
Pimpinan ITB Semarang; 

(2) Penyelanggaraan administrasi seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). 
b. Penyelenggaraan administrasi pendidikan dan pengajaran: 

(1) Penyusunan konsep kalender akademik ITB Semarang; 
(2) Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan jadwal kuliah berdasarkan nama 

dosen/instruktur pengampu mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing 
Program Studi; 

(3) Pengaturan pendaftaran ulang, penyusunan daftar peserta kuliah, penyusunan 
daftar peserta ujian dan nilai; 

(4) Penyusunan pelaksanaan pendaftaran dan laporan ujian; 
(5) Pengelolaan transkrip, ijazah lulusan dan SKPI. 

c. Penyelenggaraan administrasi proses pembelajaran: 
(1) Pemantauan dan evaluasi tugas rutin dosen/instruktur melalui pengisian presensi 

mengajar dosen/instruktur serta ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP); 
(2) Pemantauan penggunaan perangkat dan teknologi pembelajaran 

dosen/instruktur; 
(3) Pemantauan kegiatan proses pembelajaran dosen/instruktur. 

d. Penyelenggaraan administrasi semester pendek: 
(1) Pemantauan penggunaan perangkat dan teknologi pembelajaran dosen/ 

instruktur; 
(2) Pemantauan kegiatan proses pembelajaran dosen/instruktur; 
(3) Pemantauan upaya peningkatan motivasi dosen/instruktur sebagai pendamping 

mahasiswa; 
(4) Persiapan pelaksanaan pemilihan dosen/instruktur sebagai pendamping 

mahasiswa. 
e. Pembinaan dan pengembangan administrasi kegiatan akademik mahasiswa; 
f. Pembinaan dan pengembangan administrasi prasarana dan sarana penunjang 

pendidikan: 
(1) Penyusunan administrasi usulan dan persiapan penetapan pengembangan 

kurikulum; 
(2) Penyusunan usulan dan penyiapan penetapan pengembangan prasarana dan 

sarana penunjang akademik. 
g. Pengelolaan administrasi pembinaan dan pengembangan institusi pendidikan: 

(1) Penyusunan dan evaluasi data bahan usulan peningkatan status Program Studi 
dan ITB Semarang melalui mekanisme akreditasi (BAN-PT atau LAM-PT); 

(2) Penyusunan dan evaluasi data bahan penyusunan studi kelayakan pembukaan 
Program Studi baru baik horizontal: akademik, vokasi dan profesi serta vertikal 
akademik S1, S2 dan S3, Vokasi D.IV, S2 Terapan  dan S3 Terapan serta 
pembukaan program profesi. 

h. Pengembangan sistem pengelolaan data akademik sebagai dasar pengembangan 
sistem informasi manajemen Program Studi/unit pelaksana teknis; 

i. Penyelenggaraan upacara akademik; 
j. Pemantauan dan evaluasi data hasil evaluasi proses pembelajaran; 
k. Pemantauan dan evaluasi data evaluasi pendidikan; 
l. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan kegiatan mahasiswa dan alumni; 
m. Pembinaan dan pengembangan administrasi pelaksanaan dan pengembangan 

kegiatan kemahasiswaan yang meliputi bidang penalaran, minat/bakat dan 
kesejahteraan; 

n. Pembinaan pelaksanaan etika pergaulan kehidupan kampus; 
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o. Pengelolaan administrasi pelayanan kepada mahasiswa dalam bimbingan dan 
penyuluhan; 

p. Pemantauan dan evaluasi data kegiatan kemahasiswaan untuk pengembangan sistem 
informasi kemahasiswaan; 

q. Penyusunan data perencanaan kegiatan pelacakan alumni (alumny tracer study). 
r. Pengelolaan dan pengembangan data alumni; 
s. Pemantauan dan evaluasi aksesibilitas dengan pengguna lulusan sesuai dengan 

standar kualifikasi pasar kerja dalam dan luar negeri; 
t. Pemantauan dan evaluasi penggalangan dana (revenue generating activities) melalui 

pemberdayaan alumni; 
u. Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pengaturan penggunaan prasarana 

dan sarana kegiatan mahasiswa; 
v. Pemberian pelayanan administratif kegiatan kemahasiswaan yang terdiri dari 

perijinan, rekomendasi, penugasan, pendanaan dan sejenisnya; 
w. Menyusun laporan berkala BAAK sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
x. Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 

 
BAB X 

BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 
 

Bagian Administrasi Akademik  
Pasal 33 

 
Organisasi Bagian Administrasi Akademik terdiri atas unsur sebagai berikut: 
1) Pimpinan  : Kepala Bagian; 
2) Pelaksana : Staf Bagian Administrasi Akademik. 
 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian Administrasi Akademik  
 
1) Bagian Administrasi Akademik  dipimpin oleh seorang Kepala Bagian; 
2) Kepala Bagian Administrasi Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; 
3) Kepala Bagian Administrasi Akademik bertanggung jawab kepada Kepala Biro 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). 
 

Masa Jabatan Kepala Bagian Administrasi Akademik  
Pasal 34 

 
1) Masa jabatan Kepala Bagian Administrasi Akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat 

diangkat kembali; 
2) Kepala Bagian Administrasi Akademik dapat diberhentikan sebelum habis masa 

jabatannya apabila: 
a. Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b. Mendapat tugas lain dari Rektor;  
c. Dinilai tidak berhasil oleh Rektor atas pertimbangan Kepala BAAK dan Warek I. 

 
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Administrasi Akademik  

Pasal 35 
 
Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Administrasi Akademik meliputi: 



 

ITB Semarang 17 

1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang. 
5) Membantu menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana dan program kerja  

Bagian Administrasi Akademik, serta membantu administratif pelaporan ke LLDIKTI 
Wil. VI Jawa Tengah, sebelum tanggal sepuluh tiap bulan aktifitas Dosen penerima 
tunjangan Serdos di ITB Semarang, serta pelaporan rutin tiap semester ke PD Dikti 
yang terkait dengan proses pembelajaran di ITB Semarang.  

6) Membantu melaksanakan program kerja tahunan kegiatan administrasi pendidikan dan 
pengajaran meliputi: 
a. Penerimaan Mahasiswa baru (PMB); 

(1) Penyiapan data usulan daya tampung Mahasiswa Baru; 
(2) Melaksanakan administrasi seleksi Mahasiswa Baru. 

b. Penyelenggaraan administrasi pendidikan dan pengajaran: 
(1) Pengumpulan dan pengolahan data/informasi sebagai bahan penyusunan konsep 

kalender akademik ITB Semarang; 
(2) Penyiapan jadwal kuliah berdasarkan nama dosen/instruktur pengampu mata 

kuliah dari masing-masing Program Studi; 
(3) Penyiapan pendaftaran ulang, penyusunan daftar peserta kuliah, penyusunan 

daftar peserta ujian dan nilai; 
(4) Pengolahan Kartu Rencana Studi (KRS); 
(5) Pengolahan nilai, yudisium hasil Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester; 
(6) Pengolahan dan penyiapan Kartu Hasil Studi (KHS); 
(7) Pengolahan soal ujian meliputi permintaan, pengetikan, penggandaan, dan 

pendistribusian ke ruang ujian; 
(8) Pengiriman lembar jawaban ujian dan permintaan hasil Ujian Tengah Semester 

dan Ujian Akhir Semester; 
(9) Penyiapan transkrip, ijazah lulusan dan SKPI. 

c. Penyelenggaraan Administrasi Proses Pembelajaran: 
(1) Penyiapan data evaluasi tugas rutin dosen/instruktur berupa presensi mengajar 

dosen dan ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP); 
(2) Penyiapan teknologi instruksional dosen/instruktur; 
(3) Penyiapan data kegiatan proses pembelajaran dosen/instruktur; 
(4) Penyiapan pelaksanaan pemilihan dosen/instruktur sebagai pendamping maha- 

siswa. 
d. Penyiapan administrasi proses semester pendek: 

(1) Penyiapan penggunaan perangkat dan teknologi instruksional dosen /instruktur; 
(2) Penyiapan kegiatan proses pembelajaran dosen/instruktur; 
(3) Penyiapan upaya peningkatan motivasi dosen/instruktur sebagai pendamping 

mahasiswa; 
(4) Persiapan pelaksanaan pemilihan dosen/instruktur sebagai pendamping 

mahasiswa. 
e. Pembinaan dan pengembangan dosen: 

(1) Penyiapan usulan kebutuhan dosen dan tenaga penunjang akademik/  
kependidikan; 

(2) Pemberian motivasi dan pelaksanaan peningkatan kemampuan dosen dalam 
proses pembelajaran; 
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(3) Pengaturan beban tugas rutin dosen sesuai dengan kewenangan akademik. 
f. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa, pelaksanaan orientasi kegiatan ilmiah 

dan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan sejenisnya; 
g. Pengembangan sarana penunjang pendidikan; 
h. Pengelolaan data akademik sebagai dasar pengembangan sistem informasi 

manajemen Program Studi/UPT; 
i. Pelaksanaan evaluasi diri atas hasil pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan 

Tinggi, baik untuk kepentingan perbaikan internal maupun untuk kepentingan 
peluang terciptanya kegiatan penggalangan dana bagi kepentingan ITB Semarang; 

j. Penyiapan data administrasi kegiatan akademik mahasiswa; 
k. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang pendidikan: 

(1) Penyiapan data usulan pengembangan kurikulum; 
(2) Penyiapan data usulan pengembangan sarana dan prasarana penunjang 

akademik. 
l. Penyelenggaraan administrasi pembinaan dan pengembangan institusi pendidikan: 

(1) Penyiapan data bahan usulan peningkatan status Program Studi dan ITB 
Semarang melalui mekanisme akreditasi; 

(2) Penyiapan data bahan penyusunan studi kelayakan pembukaan Program Studi 
baru horizontal: akademik, vokasi maupun profesi serta pengembangan vertikal: 
akademik S1,S2 dan S3 serta vokasi D.IV, S2 Terapan dan S3 Terapan maupun 
pembukaan program profesi.  

m. Penyiapan data akademik sebagai dasar pengembangan sistem informasi manajemen 
administrasi akademik; 

n. Penyiapan penyelenggaraan upacara akademik; 
o. Penyiapan data evaluasi proses pembelajaran di tingkat Program Studi; 
p. Penyiapan data evaluasi diri masing-masing Program Studi. 

7) Membantu pemantauan, evaluasi proses dan hasil serta menyusun laporan berkala di 
bidang penyelenggaraan dan pengembangan tugas-tugas kegiatan Administrasi 
Akademik; 

8) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 
 

 
Bagian Kemahasiswaan dan Alumni  

Pasal 36 
 
Organisasi Bagian  Kemahasiswaan dan Alumni tersebut terdiri atas unsur sebagai berikut: 
1) Pimpinan  : Kepala Bagian; 
2) Pelaksana : Staf Bagian. Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni 
 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian  Kemahasiswaan dan Alumni 
Pasal 37 

 
1) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dipimpin oleh seorang Kepala Bagian; 
2) Kepala Bagian  Kemahasiswaan dan Alumni diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; 
3) Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni bertanggung jawab kepada Kepala Biro 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). 
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Masa Jabatan Kepala Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni 
Pasal 38 

 
1) Masa jabatan Kepala Bagian Administrasi  Kemahasiswaan dan Alumni adalah 4 

(empat) tahun dan dapat diangkat kembali; 
2) Kepala Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni dapat diberhentikan sebelum 

habis masa jabatannya apabila: 
a) Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b) Mendapat tugas lain dari Rektor;  
c) Dinilai tidak berhasil oleh Rektor atas pertimbangan Kepala BAAK dan Warek III. 

 
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni 

Pasal 39 
 
Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan 

Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang 
5) Membantu menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana dan program kerja  

Bagian;  
6) Membantu melaksanakan program kerja tahunan kegiatan kemahasiswaan dan alumni 

meliputi: 
1) Penyiapan administrasi kelembagaan kegiatan mahasiswa dan alumni; 
2) Penyiapan administrasi pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan 

yang meliputi bidang penalaran, minat/bakat dan kesejahteraan; 
3) Penyiapan administrasi pelaksanaan etika pergaulan kehidupan kampus; 
4) Penyiapan administrasi pelayanan kepada mahasiswa dan alumni dalam bimbingan 

dan penyuluhan; 
5) Penyiapan data kegiatan kemahasiswaan untuk pengembangan sistem informasi 

kemahasiswaan; 
6) Penyiapan data perencanaan kegiatan pelacakan alumni (alumny tracer study); 
7) Penyiapan data alumni; 
8) Penyiapan administrasi aksesibilitas dengan pengguna lulusan sesuai dengan standar 

kualifikasi pasar kerja dalam dan luar negeri; 
9) Penyiapan administrasi pelaksanaan penggalangan dana (revenue generating 

activities) melalui pemberdayaan alumni; 
10) Penyiapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pengaturan pengunaan 

sarana dan prasarana kegiatan mahasiswa dan almuni; 
11) Penyiapan pelayanan administratif kegiatan kemahasiswaan dan almuni yang terdiri 

dari perijinan, rekomendasi, penugasan, pendanaan dan sejenisnya. 
7) Membantu pemantauan, evaluasi proses dan hasil serta menyusun laporan berkala di 

bidang penyelenggaraan dan pengembangan tugas-tugas kegiatan Administrasi  
Kemahasiswaan dan Almuni; 

8) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 
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BAB XI 
UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI  

 
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK) 

 
Unsur Biro Administrasi Umum dan Keuangan 

Pasal 40 
 
1) Organisasi BAUK terdiri atas unsur sebagai berikut:  

a) Pimpinan   : Kepala Biro; 
b) Sub. Bagian : Kepala Bagian. 

2) BAUK memiliki Bagian-Bagian sebagai berikut: 
a) Bagian Tata Usaha; 
b) Bagian Rumah Tangga; 
c) Bagian Personalia; 
d) Bagian Keuangan. 

 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala BAUK  

Pasal 41 
 

1) BAUK dipimpin oleh seorang Kepala Biro; 
2) Kepala BAUK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; 
3) Kepala BAUK bertanggung jawab kepada Rektor. 

 
Masa Jabatan Kepala BAUK  

Pasal 42 
 
1) Masa jabatan Kepala BAUK adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali.  
2) Kepala BAUK dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: 

a. Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b. Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c. Dinilai tidak berhasil oleh Rektor atas pertimbangan Wakil Rektor  II. 
 

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala BAUK  
Pasal 43 

 
Tugas pokok dan fungsi Kepala BAUK meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang. 
5) Menetapkan kebijakan umum dan menyiapkan penyusunan rencana strategis sesuai 

dengan bidangnya; 
6) Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana operasional dalam bidang 

pengembangan administrasi umum dan keuangan sebagai berikut: 
a) Pembinaan peraturan perundang-undangan, menetapkan kebijakan umum dan 

menyiapkan penyusunan rencana strategis sesuai dengan bidangnya; 
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b) Administrasi pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai 
berikut: 
(1) Pengumpulan data usulan kebutuhan dosen, tenaga penunjang akademik dan 

tenaga kependidikian/administrasi; 
(2) Penyiapan data penilaian prestasi kerja bagi dosen, tenaga penunjang akademik 

dan tenaga kependidikan/ administrasi; 
(3) Pembinaan dan pengembangan administrasi peningkatan karier jabatan 

fungsional akademik (jafa) dosen melalui usulan angka kredit; 
(4) Pembinaan dan pengembangan administrasi peningkatan kemampuan 

akademik; 
(5) Pembinaan dan pengembangan administrasi, peningkatan kemampuan 

penguasaan perangkat dan teknologi pembelajaran dosen melalui penataran 
proses pembelajaran; 

(6) Penyiapan pelaksanaan pemilihan pegawai teladan tingkat ITB Semarang; 
(7) Penyiapan pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian. 

c) Pembinaan dan pengembangan administrasi, prasarana dan sarana penunjang 
pendidikan; 

d) Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan prasarana dan 
sarana umum dan akademik serta pembinaan administrasi kerumahtanggaan:   
(1) Perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana 

penunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; 
(2) Perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pengembangan prasarana dan sarana 

kampus/umum; 
(3) Perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pengembangan prasarana dan usulan 

penghapusan barang-barang inventaris kantor/perlengkapan kantor. 
e) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem keuangan ITB Semarang 

sebagai berikut:  
(1) Penyusunan perencanaan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja ITB 

Semarang; 
(2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja ITB 

Semarang; 
(3) Pengumpulan dan pengelolaan data monitoring dan evaluasi anggaran 

pendapatan dan belanja ITB Semarang; 
(4) Merintis dan membuka peluang terciptanya penggalangan dana (revenue 

generating activities) baik secara internal (profit center/surplus center) maupun 
eksternal melalui kerjasama untuk kemajuan ITB Semarang. 

f) Pemantauan, evaluasi proses dan hasil kerja serta menyusun laporan berkala ITB 
Semarang di bidang kegiatan administrasi umum dan keuangan; 

g) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 
 

BAGIAN TATA USAHA 
 

Unsur Bagian Tata Usaha 
Pasal 44 

 
Organisasi Bagian Tata Usaha tersebut terdiri atas unsur sebagai berikut: 
1) Pimpinan  : Kepala Bagian; 
2) Pelaksana : Staf Administrasi Tata Usaha. 
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Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian Tata Usaha  
Pasal 45 

 
1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala  Bagian Tata Usaha; 
2) Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; 
3) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala BAUK. 

 
Masa Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha  

Pasal 46 
 
1) Masa jabatan Kepala Bagian Tata Usaha adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali; 
2) Kepala Bagian Tata Usaha dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: 

a. Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b.  Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c. Dinilai tidak berhasil oleh Rektor atas pertimbangan kepala BAUK. 

 
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Tata Usaha  

Pasal 47 
 
 
Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang. 
5) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana dan program kerja Bagian Tata 

Usaha; 
6) Melaksanakan program kerja tahunan dan pengembangan kegiatan administrasi tata 

usaha dalam hal sebagai berikut: 
a) Pengelolaan surat masuk yang meliputi kegiatan penerimaan, pencatatan, 

pengendalian, pendistribusian, pemantauan dan tindak lanjut; 
b) Penyiapan konsep surat-surat keluar (internal maupun eksternal), surat keputusan, 

surat keterangan, surat tugas/surat perintah perjalanan dinas, surat permintaan ijin, 
surat pemberian ijin, surat edaran, pengumuman dan surat-surat lain yang sejenis; 

c) Pengetikan dan penggandaan, pengelolaan dan pendistribusian surat dan dokumen 
lain; 

d) Pengelolaan arsip surat dan dokumentasi; 
e) Pengelolaan risalah rapat-rapat berkala dan rapat-rapat insidental yang bersifat 

formal di tingkat Rektor atau ITB Semarang; 
f) Pemberian pelayanan teknis di bidang tata usaha. 

7) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan hasil serta menyusun laporan berkala di bidang 
kegiatan administrasi ketatausahaan; 

8) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 
 

BAGIAN RUMAH TANGGA 
 

Unsur Bagian Rumah Tangga 
Pasal 48 

 
Organisasi Bagian Rumah Tangga terdiri atas unsur sebagai berikut: 
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1) Pimpinan  : Kepala Bagian; 
2) Pelaksana : Staf Administrasi Rumah Tangga. 

 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian Rumah Tangga  

Pasal 49 
 
1) Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Rumah Tangga; 
2) Kepala Bagian Rumah Tangga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; 
3) Kepala Bagian Rumah Tangga bertanggung jawab kepada Kepala BAUK. 
 

Masa Jabatan Kepala Bagian Rumah Tangga  
Pasal 50 

 
1) Masa jabatan Kepala Bagian Rumah Tangga adalah 4 tahun dan dapat diangkat 

kembali; 
2) Kepala Bagian Rumah Tangga dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya 

apabila: 
a) Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b) Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c) Dinilai tidak berhasil oleh Rektor atas pertimbangan Kepala BAUK. 
 

 
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Rumah Tangga  

Pasal 51 
 
Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Rumah Tangga adalah sebagai berikut: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana dan program kerja Bagian Rumah 

Tangga; 
6) Melaksanakan program kerja tahunan dan pengembangan kegiatan administrasi 

perlengkapan dan rumah tangga dalam hal sebagai berikut: 
a. Administrasi perlengkapan: 

(1) Pengadaan, pengolahan dan pengembangan prasarana dan sarana penunjang 
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; 

(2) Pengadaan, pengolahan dan pengembangan prasarana dan sarana kampus/ 
umum; 

(3) Pengadaan, pengolahan dan pengembangan barang-barang inventaris kantor/ 
perlengkapan kantor; 

(4) Pelaksanaan inventarisasi, pemeliharaan dan penyiapan bahan penghapusan 
barang inventaris kantor. 

b. Administrasi Rumah Tangga: 
(1) Pemeliharaan dan peningkatan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan 

kenyamanan kampus; 
(2) Pemeliharaan dan pengaturan penggunaan bangunan, fasilitas umum/ 

pendidikan, kendaraan dinas dan prasarana/sarana lain; 
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(3) Penyelenggaraan rapat-rapat dinas berkala dan rapat-rapat insidental yang 
bersifat formal serta upacara peringatan hari nasional dan upacara-upacara lain 
yang diselenggarakan oleh ITB Semarang; 

(4) Penyelenggaraan kegiatan protokoler; 
(5) Pelayanan teknis di bidang kerumahtanggaan; 
(6) Pengurusan sengketa dan proses tuntutan ganti rugi barang inventaris kantor. 

7) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan hasil serta menyusun laporan berkala di bidang 
kegiatan administrasi rumah tangga; 

8) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 
 

 
BAGIAN PERSONALIA  

 
Bagian Personalia 

Pasal 52 
 
Organisasi Bagian Personalia  atas unsur sebagai berikut: 
1) Pimpinan   : Kepala Bagian; 
2) Pelaksana : Staf Bagian Personalia.  

 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian Personalia 

Pasal 53 
 
1) Bagian Personalia dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Personalia; 
2) Kepala Bagian Personalia diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; 
3) Kepala Bagian Personalia bertanggung jawab kepada Kepala BAUK. 
 

Masa Jabatan Kepala Bagian Personalia  
Pasal 54 

 
1) Masa jabatan Kepala Bagian Personalia adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali; 
2) Kepala Bagian Personalia dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: 

a. Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b. Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c. Dinilai tidak berhasil oleh Rektor atas pertimbangan Kepala BAUK. 

 
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Personalia  

Pasal 55 
 
Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Personalia adalah sebagai berikut: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana dan program kerja Bagian 

Personalia; 
6) Melaksanakan program kerja tahunan dan pengembangan kegiatan administrasi 

personalia/SDM dalam hal sebagai berikut: 
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a) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data formasi; 
b) Penyusunan rencana kebutuhan dosen/instruktur, tenaga penunjang akademik dan 

tenaga kependidikan/administrasi; 
c) Penyelenggaraan seleksi, pengangkatan, penempatan, promosi/demosi, mutasi dan 

pemberhentian dosen/instruktur, tenaga penunjang akademik dan tenaga 
kependidikan/administrasi; 

d) Pelaksanaan kegiatan administrasi orientasi tugas; 
e) Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai; 
f) Pengelolaan usulan kenaikan jabatan fungsional akademik, struktural dan kenaikan 

pangkat/golongan; 
g) Penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; 
h) Pelayanan administrasi hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
i) Pelaksanaan administrasi pemberian penghargaan dan pelanggaran disiplin. 

7) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan hasil serta menyusun laporan berkala di bidang 
kegiatan administrasi personalia/SDM; 

8) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 
 

 BAGIAN KEUANGAN 
 

Unsur Bagian Keuangan 
Pasal 56 

 
Organisasi Bagian Keuangan terdiri atas unsur sebagai berikut: 
1) Pimpinan  : Kepala Bagian; 
2) Pelaksana : Staf Administrasi Keuangan.  

 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian Keuangan  

Pasal 57 
 
1) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan; 
2) Kepala  Bagian Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; 
3) Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala BAUK. 
 

Masa Jabatan Kepala Bagian Keuangan  
Pasal 58 

 
1) Masa jabatan Kepala Bagian Keuangan adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali; 
2) Kepala Bagian Keuangan dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: 

a. Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b. Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c. Dinilai tidak berhasil oleh Rektor atas pertimbangan Kepala BAUK. 

 
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Keuangan  

Pasal 59 
 
Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
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4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 
Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 

5) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana dan program kerja Bagian 
Keuangan; 

6) Melaksanakan program kerja tahunan dan pengembangan kegiatan administrasi 
keuangan dalam hal sebagai berikut: 
a) Penyusunan konsep rencana anggaran pendapatan dan belanja ITB Semarang; 
b) Penyusunan konsep rencana penetapan anggaran pendapatan dan belanja ITB 

Semarang; 
c) Pelaksanaan revisi anggaran pendapatan dan belanja ITB Semarang; 
d) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan hasil serta menyusun laporan berkala di 

bidang kegiatan administrasi keuangan; 
e) Penyusunan dan pengolahan data/evaluasi keuangan ITB Semarang. 

7) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan hasil serta menyusun laporan berkala di bidang 
kegiatan administrasi keuangan; 

8) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 
 

 
BAB XII 

BIRO KERJASAMA HUMAS DAN MARKETING (BKHM) 
 

Unsur Biro Kerjasama, Humas  dan Marketing 
Pasal 60 

 
1) Organisasi BKHM  terdiri atas unsur sebagai berikut: 

a) Pimpinan   : Kepala Biro; 
b) Bagian  : Kepala Bagian. 

2) BKHM memiliki bagian-bagian sebagai berikut: 
a) Bagian Humas  
b) Bagian Marketing. 

 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala BKHM 

Pasal 61 
 
(1) BKSHM dipimpin oleh seorang Kepala Biro; 
(2) Kepala BKHM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; 
(3) Kepala BKHM bertanggung jawab langsung kepada Rektor. 

 
Masa Jabatan Kepala BKSHM 

Pasal 62 
 
(1) Masa jabatan Kepala BKHM adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali; 
(2) Kepala BKHM dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: 

a. Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b. Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c. Dinilai tidak berhasil oleh Rektor atas pertimbangan Wakil Rektor  II. 
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Tugas Pokok dan Fungsi Kepala BKSHM 
Pasal 63 

 
Tugas pokok dan fungsi Kepala BKHM meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan 

Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang. 
5) Menetapkan kebijakan umum dan menyiapkan penyusunan rencana strategis di bidang 

kerjasama, humas dan marketing; 
6) Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana operasional di di bidang kerjasama, 

humas dan marketing berikut: 
a) Menyelenggarakan koordinasi dengan bagian humas dan marketing; 
b) Menyelenggarakan kegiatan kerjasama dengan sesama perguruan tinggi, pemerintah 

dunia usaha dan indutri baik dalam dan luar negeri; 
c)  Menyelenggarakan kegiatan kehumasan ITB Semarang dengan pihak lain; 
d) Menyelenggarakan kegiataan marketing untuk meningkatkan image ITB dengan 

pihak lain. 
7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan administrasi, prasarana dan sarana penun- 

jang yang terkait dengan kerjasama, humas dan marketing; 
8) Merintis dan membuka peluang terciptanya penggalangan dana (revenue generating 

activities) baik secara internal (profit center/surplus center) maupun eksternal melalui 
kerjasama untuk kemajuan ITB Semarang. 

9) Pemantauan, evaluasi proses dan hasil kerja serta menyusun laporan berkala ITB 
Semarang di bidang kegiatan administrasi kerjasama, humas dan marketing; 

10) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 
 

BAGIAN HUBUNGNAN MASYARAKAT (HUMAS)  
 

Unsur Bagian  Humas  
Pasal 64 

 
Organisasi Bagian  Humas  terdiri atas unsur sebagai berikut: 
1) Pimpinan  : Kepala Bagian;  
2) Pelaksanan : Staf Administrasi Humas. 

 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian Humas  

Pasal 65 
 
1) Bagian Humas  dipimpin oleh seorang Kepala Bagian; 
2) Kepala Bagian Humas  diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; 
3) Kepala Bagian Humas bertanggung jawab  kepada Kepala BKSHM. 
 

Masa Jabatan Kepala Bagian Humas 
Pasal 66 

 
1) Masa jabatan Kepala Bagian Humas  adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali; 
2) Kepala Bagian Humas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: 
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a. Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b. Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c. Dinilai tidak berhasil oleh Rektor atas pertimbangan Kepala BKHM. 

 
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Humas  

Pasal 67 
 
Tugas pokok dan fungsi Kepala  Bagian Humas adalah sebagai berikut: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan 

Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menetapkan kebijakan umum dan menyiapkan rencana strategis sesuai dengan 

bidangnya; 
6) Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana operasional di Bagian Humas sebagai 

berikut: 
a) Menyelenggarakan kegiatan pengenalan organisasi ITB Semarang dengan pihak 

lain; 
b) Merencanakan pengembangan hubungan masyarakat dari sisi sumber daya manusia 

(SDM); 
c) Mengelola dan mendokumentasikan segala kegiatan operasional ITB Semarang; 
d) Mengkomunikasikan kegiatan ITB Semarang ke dalam media cetak maupun media 

elektronik; 
e) Melakukan koordinasi dengan Bagian Akademik, unit dan bagian lain dalam 

persiapan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat; 
f) Melaporkan anggaran seluruh kegiatan operasional dalam bidang hubungan 

masyarakat; 
g) Merencanakan, mengelola, mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan 

perekrutan mahasiswa dan pencitraan ITB Semarang; 
h) Melakukan koordinasi dengan berbagai unsur unit kerja di ITB Semarang dan 

Program Studi dalam bidang dan program kegiatan kehumasan. 
7) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan hasil serta menyusun laporan berkala di  bidang 

kegiatan hubungan masyarakat; 
8) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 
 

BAGIAN MARKETING 
 

Unsur Bagian  Marketing 
Pasal 68 

 
Organisasi Bagian Marketing terdiri atas unsur sebagai berikut: 
1) Pimpinan  : Kepala Bagian;  
2) Pelaksanan : Staf Administrasi Marketing. 

 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian Marekting  

Pasal 69 
 
1) Bagian Marketing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian; 
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2) Kepala Bagian Marketing  diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; 
3) Kepala Bagian Marketing bertanggung jawab  kepada Kepala BKHM. 
 

Masa Jabatan Kepala Bagian Marketing 
Pasal 70 

 
1) Masa jabatan Kepala Bagian Marketing  adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali; 
2) Kepala Bagian Marketing dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: 

a) Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b) Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c)  Dinilai tidak berhasil oleh Rektor atas pertimbangan Kepala BKHM. 

 
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Marketing  

Pasal 71 
 
Tugas pokok dan fungsi Kepala  Bagian Marketing adalah sebagai berikut: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menetapkan kebijakan umum dan menyiapkan rencana strategis sesuai dengan 

bidangnya; 
6) Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana operasional di Bagian Marketing 

sebagai berikut: 
a) Menyelenggarakan kegiatan pengenalan organisasi ITB Semarang dengan pihak 

lain; 
b) Merencanakan pengembangan pemasaran dari sisi sumber daya manusia (SDM); 
c) Mengelola dan mendokumentasikan segala kegiatan operasional pemasaran ITB 

Semarang; 
d) Memasarkan kegiatan ITB Semarang ke dalam media cetak maupun media 

elektronik; 
e) Melakukan kegiatan pemasaran atas segala kegiatan ITB Semarang dalam rangka 

rekruitmen mahasiswa baru kepada masyarakat, baik melalui SMA, SMK, MA, 
Balai Industri Produk Tektil dan Alas Kaki, Dunia usaha dan Indurti, Edufair, 
Campus Expo dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling, maupun media 
lain; 

f) Melakukan koordinasi dengan Bagian Akademik, unit dan bagian lain dalam 
persiapan pelaksanaan kegiatan marketing; 

g) Melaporkan anggaran seluruh kegiatan operasional dalam bidang marketing; 
h) Merencanakan, mengelola, mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pere- 

krutan mahasiswa dan pencitraan ITB Semarang; 
i) Melakukan koordinasi dengan berbagai unsur unit kerja di ITB Semarang dan 

Program Studi dalam bidang dan program kegiatan marketing. 
7) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan hasil serta menyusun laporan berkala di  bidang 

kegiatan marketing; 
8) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 
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BAB XIII 

UNSUR PELAKSANA AKADEMIK 
 

PROGRAM STUDI 
 

Unsur Program Studi 
Pasal 72 

 
Organisasi Program Studi terdiri atas unsur sebagai berikut:  
1) Pimpinan : Ketua Program Studi dan Sekretaris; 
2) Pelaksana akademik  : Dosen/Instruktur. 
 

 
Pengangkatan dan Pemberhentian 
Ketua Program Studi dan Sekretais 

Pasal 73 
 

1) Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris; 
2) Ketua Program Studi dan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul 

Warek I setelah mendapat pertimbangan Senat; 
3) Ketua Program Studi dan Sekretaris bertanggung jawab kepada Rektor. 

 
Masa Jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris 

Pasal 74 
 

1) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris adalah 4 tahun dan dapat diangkat 
kembali; 

2) Ketua Program Studi dan Sekretaris dapat diberhentikan sebelum habis masa 
jabatannya apabila: 
a. Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b. Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c. Dinilai tidak berhasil oleh Warek I, kemudian diusulkan kepada Rektor untuk 

diberhentikan. 
 

Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Program Studi 
Pasal 75 

 
Tugas pokok dan fungsi Ketua Program Studi adalah menyusun perencanaan dan 
penyusunan program kerja penyelenggaraan dan pengembangan tugas-tugas kegiatan 
Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Program Studi yang meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana tahunan Program Studi yang 

berkaitan dengan tugasnya; 
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6) Melaksanakan program kerja tahunan dan pengembangan akademik dalam hal sebagai 
berikut: 
a) Menyiapkan usulan daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan sumber daya 

yang dapat digunakan; 
b) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di tingkat Program 

Studi meliputi: 
(1) Mengusulkan jadwal kegiatan proses pembelajaran di tingkat Program Studi 

sesuai dengan kalender akademik; 
(2) Pengaturan tugas mengajar bagi masing-masing dosen pada setiap awal proses 

pembelajaran; 
(3) Penyiapan usulan nama dosen pengampu mata kuliah pada setiap awal proses 

pembelajaran/awal semester; 
(4) Pemantauan rencana perkuliahan kepada masing-masing dosen pengampu mata 

kuliah; 
(5) Pemantauan pelaksanaan perkuliahan, praktikum dan tugas akademik lainnya 

serta pelaksanaan ujian; 
(6) Penugasan pembimbing akademik dalam tugas perwalian.  

c) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran semester pendek 
yang meliputi: 
(1) Pengaturan jadwal kegiatan; 
(2) Pengaturan tugas mengajar masing-masing dosen; 
(3) Penyiapan usulan nama-nama dosen pengampu mata kuliah; 
(4) Melakukan evaluasi pengembangan kurikulum; 
(5) Pemantauan rencana perkuliahan pada masing-masing dosen pengampu mata 

kuliah; 
(6) Pemantauan pelaksanaan perkuliahan, praktikum dan pelaksanaan ujian. 

d) Pembinaan dan pengembangan dosen: 
(1) Penyiapan usulan kebutuhan dosen; 
(2) Pembinaan dosen muda dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; 
(3) Pembinaan kelompok dosen bidang ilmu; 
(4) Pemberian motivasi dan pelaksanaan peningkatan kemampuan akademik dosen 

melalui pendidikan S-3, Seminar, Lokakarya dan sejenisnya; 
(5) Pemberian motivasi dan pelaksanaan peningkatan kemampuan dosen dalam 

proses pembelajaran; 
(6) Pengaturan beban tugas rutin dosen sesuai dengan kewenangan akademik. 

e) Pembinaan tenaga penunjang akademik; 
f) Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa, pelaksanaan orientasi kegiatan ilmiah 

dan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan sejenisnya; 
g) Pembinaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 
h) Pembinaan dan pengembangan sarana penunjang pendidikan; 
i) Pembinaan dan pengembangan institusi pendidikan; 
j) Pengelolaan data akademik sebagai dasar pengembangan sistem informasi 

manajemen Program Studi; 
k) Pelaksanaan evaluasi diri atas hasil pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan 

Tinggi, baik untuk kepentingan perbaikan internal, maupun untuk kepentingan 
peluang terciptanya kegiatan penggalangan dana bagi kepentingan ITB Semarang. 

7) Pemantauan, evaluasi proses dan hasil serta menyusun laporan berkala di bidang 
penyelenggaraan dan pengembangan tugas-tugas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi 
di tingkat Program Studi; 

8) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 
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Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Program Studi 

Pasal 76 
 
Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Program Studi adalah membantu Ketua Program Studi 
menyusun perencanaan dan penyusunan program kerja penyelenggaraan dan pengembangan 
tugas-tugas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Program Studi yang meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Membantu menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana tahunan Program Studi 

yang berkaitan dengan tugasnya; 
6) Membantu melaksanakan program kerja tahunan dan pengembangan akademik dalam 

hal sebagai berikut: 
a) Menyiapkan usulan daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan sumber daya 

yang dapat digunakan; 
b) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di tingkat Program 

Studi meliputi: 
(1) Mengusulkan jadwal kegiatan proses pembelajaran di tingkat Program Studi 

sesuai dengan kalender akademik; 
(2) Pengaturan tugas mengajar masing-masing dosen pada setiap awal proses 

pembelajaran; 
(3) Penyiapan usulan nama dosen pengampu mata kuliah pada setiap awal proses 

pembelajaran; 
(4) Pemantauan rencana perkuliahan kepada masing-masing dosen pengampu 

mata kuliah; 
(5) Pemantauan pelaksanaan perkuliahan, praktikum dan tugas akademik lainnya 

serta pelaksanaan ujian; 
(6) Penugasan pembimbing akademik dalam tugas perwalian.  

c) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran semester pendek 
yang meliputi: 
(1) Pengaturan jadwal kegiatan; 
(2) Pengaturan tugas mengajar masing-masing dosen; 
(3) Penyiapan usulan nama-nama dosen pengampu mata kuliah; 
(4) Melakukan evaluasi pengembangan kurikulum; 
(5) Pemantauan rencana perkuliahan pada masing-masing dosen pengampu mata 

kuliah; 
(6) Pemantauan pelaksanaan perkuliahan, praktikum dan pelaksanaan ujian. 

d) Pembinaan dan pengembangan dosen: 
(1) Penyiapan usulan kebutuhan dosen; 
(2) Pembinaan dosen muda dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; 
(3) Pembinaan kelompok dosen bidang ilmu; 
(4) Pemberian motivasi dan pelaksanaan peningkatan kemampuan akademik 

dosen melalui pendidikan S-3, Seminar, lokakarya dan sejenisnya; 
(5) Pemberian motivasi dan pelaksanaan peningkatan kemampuan dosen dalam 

proses pembelajaran; 
(6) Pengaturan beban tugas rutin dosen sesuai dengan kewenangan akademik. 
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e) Pembinaan tenaga penunjang akademik; 
f) Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa, pelaksanaan orientasi kegiatan ilmiah 

dan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan sejenisnya; 
g) Pembinaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 
h) Pembinaan dan pengembangan sarana penunjang pendidikan; 
i) Pembinaan dan pengembangan institusi pendidikan; 
j) Pengelolaan data akademik sebagai dasar pengembangan sistem informasi 

manajemen/Program Studi; 
k) Pelaksanaan evaluasi diri atas hasil pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan 

Tinggi, baik untuk kepentingan perbaikan internal, maupun untuk kepentingan 
peluang terciptanya kegiatan penggalangan dana bagi kepentingan ITB Semarang; 

7) Membantu pemantauan, evaluasi proses dan hasil serta menyusun laporan berkala di 
bidang penyelenggaraan dan pengembangan tugas-tugas kegiatan Tridharma Perguruan 
Tinggi di tingkat Program Studi; 

8) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 
 

LABORATORIUM  
 

Unsur Laboratorium  
Pasal 77 

 
Organisasi Laboratorium  terdiri atas unsur: 
1) Pimpinan : Kepala Bagian; 
2) Pelaksana : Dosen, Instruktur dan Laboran. 
 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian Laboratorium  
Pasal 78 

 
1) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Laboratorium yang keahliannya 

telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni tertentu; 

2) Kepala Bagian Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua 
Program Studi; 

3) Kepala Bagian Laboratorium bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi. 
 

Masa Jabatan Kepala Bagian Laboratorium 
Pasal 79 

 
1) Masa jabatan Kepala Bagian Laboratorium adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali; 
2) Kepala Bagian Laboratorium dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya 

apabila: 
a) Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b) Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c) Dinilai tidak berhasil oleh Ketua Program Studi, kemudian diusulkan  kepada 

Rektor melalui Warek I untuk diberhentikan. 
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Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Laboratorium  
Pasal 80 

 
Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Laboratorium adalah menyusun perencanaan dan 
penyusunan program kerja, penyelenggaraan dan pengembangan tugas-tugas kegiatan 
Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat laboratorium yang meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana tahunan laboratorium yang 

berkaitan dengan tugasnya; 
6) Melaksanakan program kerja tahunan dan pengembangan akademik dalam hal sebagai 

berikut: 
a. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di laboratorium 

meliputi: 
(1) Pengaturan tugas mengajar masing-masing dosen pada setiap awal semester; 
(2) Penyiapan usulan nama-nama dosen pengampu mata kuliah praktikum pada 

setiap awal semester; 
(3) Pemantauan rencana perkuliahan/praktikum kepada masing-masing dosen 

pengampu mata kuliah praktikum; 
(4) Pemantauan, pelaksanaan perkuliahan praktikum dan tugas akademik lainnya 

serta pelaksanaan ujian; 
(5) Pemantauan, pengolahan dan pendokumentasian nilai hasil ujian.  

b. Mendukung pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa, pelaksanaan orientasi 
kegiatan ilmiah dan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru; 

c. Mendukung pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat: 
(1) Usulan pengembangan kurikulum mata kuliah praktikum; 
(2) Usulan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium. 

d. Mendukung pengembangan Institusi Pendidikan: 
(1) Penyiapan data dan informasi pada laboratorium untuk usulan peningkatan 

status Program Studi dan Institusi melalui mekanisme akreditasi; 
(2) Penyiapan data dan informasi pada laboratorium untuk mendukung 

penyusunan kelayakan pembukaan Program Studi baru; 
(3) Mendukung perintisan kerjasama dengan perguruan tinggi/instansi 

pemerintah /swasta. 
7) Memantau, mengevaluasi proses dan hasil serta menyusun laporan berkala di bidang 

pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat laboratorium; 
8) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 

 
PROGRAM PASCASARJANA (PPs) 

 
Unsur Program Pascasarjana 

Pasal 81 
 
Organisasi Program Pascasarjana terdiri atas unsur sebagai berikut: 
1) Pimpinan : Direktur dan Sekretaris  PPs; 
2) Pelaksana  : Bagian Administrasi. 
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Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur dan Sekretaris PPs 

Pasal 82 
 

1) PPs dipimpin oleh Direktur dibantu oleh Sekretaris PPs. 
2) Direktur dan Sekretaris PPs diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, setelah mendapat 

pertimbangan Senat ITB Semarang. 
 

Masa Jabatan Direktur dan Sekretaris PPs 
Pasal 83 

 
1) Direktur dan Sekretaris PPs bertanggung jawab kepada Rektor; 
2) Direktur dan Sekretaris PPs diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat 

kembali; 
3) Direktur dan Sekretaris PPs dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya 

apabila: 
a) Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b) Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c) Dinilai tidak berhasil oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat ITB Semarang. 

 
Tugas Pokok dan Fungsi Direktur PPs 

Pasal 84 
 
Tugas pokok dan fungsi Direktur PPs menyusun perencanaan dan penyusunan program kerja 
penyelenggaraan dan pengembangan tugas-tugas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di 
tingkat PPs yang meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menyusun kebijakan teknis dan menetapkan rencana dan program kerja tahunan PPs 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 
6) Melaksanakan program kerja tahunan dan pengembangan akademik dalam hal sebagai 

berikut: 
a) Mengkoordinasikan semua Program Studi di bawah Program Pascasarjana untuk 

menjamin baku mutu pendidikan; 
b) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan di bidang administrasi akademik, umum 

dan kemahasiswaan; 
c) Mengelola Program Studi di bawah Program Pascasarjana baik secara akademik 

maupun administratif. 
7) Pemantauan, evaluasi proses dan hasil serta menyusun laporan berkala di bidang 

pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan pendidikan Program Pascasarjana; 
8) Melaksanakan tugas yang relevan dari atasan. 
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Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris PPs 
Pasal 85 

 
Tugas pokok dan fungsi Sekretaris PPs adalah membantu Direktur PPs menyusun program 
kerja tugas-tugas penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi 
di tingkat PPs meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana kerja dan program kerja tahunan 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 
6) Melaksanakan program kerja tahunan dan pengembangan akademik dalam hal sebagai 

berikut: 
a) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB): 

(1) Penyiapan data usulan daya tampung mahasiswa baru; 
(2) Penyiapan data usulan SDM dalam kegiatan proses pembelajaran dalam 

kegiatan penerimaan mahasiswa baru. 
b) Mengkoordinasikan kegiatan bidang akademik; 
c) Pembinaan dan pengembangan institusi pendidikan: 

(1) Pengusulan peningkatan status Program Studi dan Institusi ITB Semarang 
melalui mekanisme akreditasi; 

(2) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan di bidang administrasi akademik, 
umum dan kemahasiswaan; 

(3) Mengelola Program Studi di bawah Program Pascasarjana baik secara akademik 
maupun administratif. 

d) Pengelolaan data akademik sebagai dasar sistem informasi manajemen PPs; 
e) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan di bidang administrasi akademik, umum 

dan kemahasiswaan; 
f) Pelaksanaan evaluasi diri atas hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi baik 

untuk kepentingan perbaikan internal maupun untuk kepentingan pengembangan 
peluang terciptanya penggalangan dana (revenue generating activities) bagi 
kemajuan ITB Semarang. 

7) Pemantauan, evaluasi proses dan hasil kerja serta menyusun laporan berkala di bidang 
penyelenggaraan dan pengembangan tugas-tugas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi 
di tingkat PPs; 

8) Melaksanakan tugas-tugas yang relevan dari atasan. 
 

Unsur Bagian Administrasi PPs 
Pasal 86 

 
Organisasi Bagian Administrasi PPs terdiri atas unsur sebagai berikut:  
1) Pimpinan : Kepala Bagian; 
2) Bagian Administrasi PPs dibantu oleh Sub Bagian Akademik,  Kemahasiswaan dan 

Alumni serta Sub Bagian Umum dan Keuangan yang melakukan pekerjaan teknis atas 
arahan dan petujuk Kepala Bagian Administrasi PPs; 

3) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan PPs diangkat dan diberhentikan 
oleh Rektor atas pertimbangan dan usulan Direktur PPs. 
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Pengangkatan dan Pemberhentian Bagian Administrasi PPs 

Pasal 87 
 

1) Bagian Administrasi PPs dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi yang bertanggung 
jawab langsung kepada Direktur PPs; 

2) Kepala Bagian Administrasi PPs diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas 
pertimbangan dan usulan Direktur PPs. 

 
Masa Jabatan Kepala Bagian Administrasi PPs   

Pasal 88 
 

1) Masa jabatan Kepala Bagian Administrasi PPs adalah 4 tahun dan dapat diangkat 
kembali; 

2) Kepala Bagian Administrasi PPs dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya 
apabila: 
a) Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b) Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c) Dinilai tidak berhasil oleh Direktur PPs, kemudian diusulkan kepada Rektor untuk 

diberhentikan. 
 

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Administrasi PPs  
Pasal 89 

 
Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Administrasi PPs adalah membantu Pimpinan PPs 
dalam melaksanakan kegiatan administrasi akademik, kemahasiswaan dan Alumni dan 
administrasi umum dan keuangan, meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana kerja dan program kerja tahunan 

keadministrasian PPs meliputi: bidang administrasi akademik, kemahasiswaan dan 
Alumni, dan umum dan keuangan; 

6) Melaksanakan program kerja tahunan dan administrasi akademik dalam hal sebagai 
berikut: 
a) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB); 

(1) Penyiapan data usulan daya tampung mahasiswa baru; 
(2) Menyiapkan data usulan SDM dalam kegiatan proses pembelajaran dalam 

kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). 
b) Penyelenggaraan Proses Pembelajaran: 

(1) Pelaksanaan kalender akademik di tingkat PPs;. 
(2) Penyusunan usulan dan penyiapan nama dosen pengampu mata kuliah pada 

masing-masing Program Studi; 
(3) Pemantauan pendaftaran ulang, pelaksanaan daftar peserta kuliah dan 

pelaksanaan daftar peserta ujian dan nilai; 
(4) Penyiapan usulan panitia penyelenggaraan ujian; 
(5) Membantu pengelolaan transkrip lulusan dan legalisasi ijazah. 
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c) Pengelolaan administrasi kegiatan akademik mahasiswa; 
d) Pengelolaan administrasi prasarana dan sarana penunjang pendidikan: 

(1) Penyusunan usulan dan penyiapan penetapan pengembangan kurikulum; 
(2) Penyusunan usulan dan penyiapan penetapan pengembangan laboratorium/ 

studio dan sejenisnya; 
(3) Penyusunan usulan dan penyiapan penetapan pengembangan perpustakaan; 
(4) Penyusunan usulan dan penyiapan penetapan pengembangan prasarana dan 

sarana penunjang akademik. 
e) Pengelolaan administrasi pembinaan dan pengembangan institusi pendidikan: 

(1) Pemantauan dan evaluasi data usulan peningkatan status Program Studi dan 
Institusi ITB Semarang melalui mekanisme akreditasi; 

(2) Pemantauan dan evaluasi data penyusunan studi kelayakan pembukaan Program 
Studi baru; 

(3) Pengelolaan administrasi kerjasama dengan perguruan tinggi/instansi 
pemerintah/swasta di dalam maupun di luar negeri. 

f) Pengelolaan data administrasi sebagai dasar pengembangan sistem informasi 
manajemen PPs; 

g) Penyelenggaraan upacara akademik; 
h) Pengelolaan data evaluasi proses pembelajaran masing-masing Program Studi; 
i) Pengelolaan data evaluasi diri masing-masing Program Studi; 
j) Penyusunan perencanaan dan pengembangan kelembagaan kegiatan mahasiswa dan 

alumni ITB Semarang; 
k) Pembinaan dan pengembangan administrasi pelaksanaan dan pengembangan 

kegiatan kemahasiswaan yang meliputi bidang penalaran, minat/bakat dan 
kesejahteraan; 

l) Penyiapan penetapan penilaian atas pelaksanaan etika pergaulan kehidupan 
kampus; 

m) Pengelolaan administrasi pelayanan mahasiswa dalam bimbingan dan penyuluhan; 
n) Pembinaan pengembangan pelaksanaan manajemen dan administrasi kegiatan 

kemahasiswaan; 
o) Pemantauan dan evaluasi data kegiatan mahasiswa untuk pengembangan sistem 

informasi kemahasiswaan; 
p) Penyiapan data perencanaan kegiatan pelacakan alumni (alumny tracer study); 
q) Pemantauan dan evaluasi aksesibilitas dengan pengguna lulusan sesuai dengan 

standar kualifikasi pasar kerja dalam dan luar negeri; 
r) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggalangan dana (revenue generating 

activities) melalui pemberdayaan alumni.  
7) Melaksanakan program kerja tahunan kegiatan keadministrasian bidang umum dalam 

hal sebagai berikut: 
b) Pengelolaan surat menyurat masuk/keluar; 
c) Pengelolaan arsip; 
d) Pengelolaan risalah/notulen rapat; 
e) Pengelolaan administrasi kepegawaian; 
f) Pengelolaan prasarana dan sarana; 
g) Pengelolaan administrasi kerumahtanggaan; 
h) Pengelolaan administrasi pelengkap. 

8) Sebagai pemegang uang kas kerja di tingkat PPs, Kepala Bagian Administrasi PPs 
melaksanakan program kerja tahunan kegiatan keuangan dalam hal sebagai berikut: 
a) Menyusun konsep usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja PPs; 
b) Penyusunan konsep rencana penetapan RAPB PPs; 
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c) Pelaksanaan anggaran PPs; 
d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPs; 
e) Pelaksanaan revisi RAPB PPs; 
f) Penyusunan dan pengelolaan data/informasi keuangan PPs; 
g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja PPs. 

9) Pemantauan, evaluasi proses dan hasil kerja serta menyusun laporan berkala di bidang 
penyelenggaraan dan pengembangan tugas-tugas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi 
di tingkat PPs; 

10) Melaksanakan tugas-tugas yang relevan dari atasan. 
 

DOSEN  
Pasal 90 

 
Dosen terdiri dari: 
1) Dosen tetap yang diangkat  oleh Ketua Pengurus YPTMUS atas usul Rektor dan/atau 

Dosen PNS/ASN Dpk; 
2) Dosen tidak tetap/luar biasa yang ditetapkan oleh   Rektor sesuai dengan kebutuhan dan 

peraturan yang berlaku; 
3) Pengangkatan dan pemberhentian dosen seperti tersebut pada ayat (1) dalam pasal ini 

ditetapkan oleh Ketua Pengurus YPTMUS dan Rektor berdasarkan pada ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku; 

4) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap/luar biasa seperti tersebut pada ayat 
(2) dalam pasal ini ditetapkan oleh Rektor atas usul Warek I berdasarkan pada 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
 

 
LEMBAGA  PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) 

 
Unsur LPPM 

Pasal 91 
 
Organisasi LPPM terdiri atas unsur sebagai berikut: 
1) Pimpinan : Kepala, Wakil Kepala dan Sekretaris LPPM serta Kepala Bagian Penerbitan; 
2) Pelaksana : Staf Administrasi LPPM. 

 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala serta Sekretaris LPPM 

Pasal 92 
 

1) LPPM dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala LPPM dibantu oleh Sekretaris 
LPPM yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni tertentu serta bertanggung jawab langsung kepada 
Rektor; 

2) Kepala, Wakil Kepala  dan Sekretaris LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor 
setelah mendapat pertimbangan dari Senat ITB Semarang. 

 
Masa  Jabatan Kepala dan Sekretaris LPPM 

Pasal 93 
 

1) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris LPPM  adalah 4 tahun dan dapat diangkat 
kembali; 
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2) Kepala dan Sekretaris LPPM dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya 
apabila: 
a) Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b) Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c) Dinilai tidak berhasil oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat ITB 

Semarang. 
 

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala LPPM 
Pasal 94 

 
Tugas pokok dan fungsi Kepala LPPM adalah menyusun perencanaan dan penyusunan 
program kerja, penyelenggaraan dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, yang meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya penerapan 

Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 dan No. 5 Tahun 2020, dan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait dengan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 

2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan 

Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana tahunan bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan tugasnya; 
6) Melaksanakan program kerja tahunan dan pengembangan akademik dalam hal sebagai 

berikut: 
a) Pembinaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 
b) Pengembangan kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat: 

(1) Mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 
(2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 
(3) Penyusunan laporan secara periodik di bidang penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat; 
(4) Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi baik untuk kepentingan 

perbaikan internal maupun untuk kepentingan pengembangan peluang 
terciptanya penggalangan dana (revenue generating activities) bagi kemajuan 
ITB Semarang; 

(5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari atasan. 
 
 

Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Kepala LPPM 
Pasal 95 

 
Tugas pokok dan fungsi Wakil Kepala LPPM adalah membantu Kepala LPPM dalam 
menyusun perencanaan dan penyusunan program kerja, penyelenggaraan dan pengembangan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi: 
1) Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 dan No. 5 Tahun 2020, dan peraturan perundang-

undangan lain yang terkait dengan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
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3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan 
Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 

4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 
Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang. 

5) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana tahunan bidang penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan tugasnya; 

6) Melaksanakan program kerja tahunan dan pengembangan akademik dalam hal sebagai 
berikut: 
a) Pembinaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 
b) Pengembangan kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

7) Mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 
8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 
9) Penyusunan laporan secara periodik di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 
10) Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi baik untuk kepentingan perbaikan 

internal maupun untuk kepentingan pengembangan peluang terciptanya penggalangan 
dana (revenue generating activities) bagi kemajuan ITB Semarang; 

11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari atasan. 
 

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris LPPM 
Pasal 96 

 
Tugas pokok dan fungsi Sekretaris LPPM adalah membantu Kepala LPPM dan Wakil Kepala 
LPPM dalam hal menyusun perencanaan program kerja, penyelenggaraan dan 
pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya penerapan 

Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 dan No. 5 Tahun 2020, dan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait dengan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 

2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana tahunan bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan tugasnya; 
6) Melaksanakan program kerja tahunan dan pengembangan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam hal sebagai berikut: 
a) Pembinaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat; 
b) Pengembangan kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

7) Mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 
8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerja kegiatan bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 
9) Penyusunan laporan secara periodik di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 
10) Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi baik untuk kepentingan perbaikan 

internal maupun untuk kepentingan pengembangan peluang terciptanya penggalangan 
dana (revenue generating activities) bagi kemajuan ITB Semarang; 
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11) Melaksanakan tugas-tugas yang relevan dari atasan. 
 

Staf Administrasi LPPM 
Pasal 97 

 
Staf Administrasi LPPM bertanggung jawab kepada Sekretaris LPPM. 
 

Tugas Pokok dan Fungsi Staf Administrasi LPPM 
Pasal 98 

Tugas pokok dan fungsi Staf Administrasi LPPM membantu pimpinan LPPM dalam 
menyusun perencanaan dan program kerja bidang administrasi penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat, meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya penerapan 

Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 dan No. 5 Tahun 2020, dan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait dengan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 

2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan 

bidang tugasnya; 
6) Melaksanakan program kerja tahunan dan pengelolaan kegiatan administrasi penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, meliputi: 
a) Melaksanakan urusan administrasi, rumah tangga, dan perlengkapan; 
b) Melaksanakan urusan administrasi program dan kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 
7) Pemantauan, evaluasi proses dan hasil serta menyusun laporan berkala di bidang 

administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari atasan. 

 
 

BAGIAN BAGIAN PENERBITAN 
 

Unsur Bagian   Bagian Penerbitan 
Pasal 99 

 
Organisasi Penerbitan terdiri atas unsur sebagai berikut: 
1) Pimpinan  : Kepala Bagian;  
2) Pelaksanan : Staf Administrasi Penerbitan. 
 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian  Penerbitan 
Pasal 100 

 
1) Bagian Penerbitan  dipimpin oleh seorang Kepala; 
2) Kepala Bagian Penerbitan  diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; 
3) Kepala Bagian Penerbitan bertanggung jawab  kepada Kepala LPPM. 
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Masa Jabatan Kepala Bagian Penerbitan 
Pasal 101 

 
1) Masa jabatan Kepala Bagian Penerbitan adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali; 
2) Kepala Penerbitan dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: 

a) Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b) Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c) Dinilai tidak berhasil oleh Rektor atas pertimbangan Kepala LPPM. 

 
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Penerbitan  

Pasal 102 
 
Tugas pokok dan fungsi Kepala Penerbitan adalah membantu Kepala LPPM sebagai berikut: 
1) Menetapkan kebijakan umum dan menyiapkan rencana strategis sesuai dengan 

bidangnya; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan 

Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana operasional di Bagian  Penerbitan 

sebagai berikut: 
a) Menyelenggarakan kegiatan penerbitan  ITB Semarang; 
b) Melakukan koordinasi dengan berbagai unsur unit kerja di ITB Semarang dan Pro- 

gram Studi dalam bidang dan program kegiatan penerbitan, baik penerbitan Buku, 
Buku Ajar, Majalah maupun Jurnal; 

c) Melaporkan anggaran seluruh kegiatan operasional dalam bidang penerbitan; 
d) Merencanakan, mengelola, mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan 

penerbitaan di ITB Semarang. 
6) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan hasil serta menyusun laporan kegiatan berkala di 

penerbitan; 
7) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 

 
 

BAB XIV 
UNSUR PENUNJANG 

 
UPT LABORATORIUM  

 
Unsur UPT Laboratorium Komputer 

Pasal 103 
 
Organisasi UPT Laboratorium terdiri atas unsur sebagai berikut: 
1) Pimpinan : Kepala UPT Laboraturium Komputer; 
2) Pelaksana  : Staf Administrasi UPT Laboratorium Komputer. 
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Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPT Laboratorium Komputer 

Pasal 104 
 
1) UPT Laboratorium Komputer dipimpin oleh seorang Kepala UPT Laboratorium 

Komputer yang keahliannya telah memenuhi persyaratan;  
2) Kepala UPT Laboratorium Komputer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; 
3) Kepala UPT Laboratorium Komputer bertanggung jawab kepada Rektor. 
 

Masa jabatan Kepala UPT Laboratorium Komputer  
Pasal 105 

 
1) Masa jabatan kepala UPT Laboratorium Komputer adalah 4 tahun dan dapat diangkat 

kembali; 
2) Kepala UPT Laboratorium Komputer dapat diberhentikan sebelum habis masa 

jabatannya apabila: 
a) Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b) Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c) Dinilai tidak berhasil oleh Rektor. 

 
 

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala UPT Laboratorium Komputer  
Pasal 106 

 
Tugas pokok dan fungsi Kepala UPT Laboratorium Komputer adalah menyusun rencana, 
membagi tugas, memberi petunjuk, mengkoordinasikan, menyelia dan  menilai pelaksanaan 
kegiatan di lingkungan UPT Laboratorium Komputer serta mengembangkan laboratorium 
sesuai dengan kebutuhan, melayani praktikum, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem 

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana tahunan UPT Laboratorium 

Komputer yang berkaitan dengan tugasnya; 
6) Melaksanakan program kerja tahunan dan pengembangan UPT Laboratorium 

Komputer dalam hal sebagai berikut: 
a) Menyusun rencana dan program kerja UPT Laboratorium Komputer sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 
b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya; 
c) Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
d) Mengkoordinasikan bawahan dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama 

yang baik; 
e) Menilai pelaksanaan tugas bawahan agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran 

yang telah ditetapkan; 
f) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karier; 
g) Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang laboratorium komputer; 
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h) Menyusun saran alternatif di bidang pengembangan laboratorium komputer; 
i) Melayani praktikum laboratorium komputer sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

untuk memperlancar kegiatan akademik; 
j) Bekerjasama dengan Program Studi menyelenggarakan pendidikan dan latihan 

kepada mahasiswa dan pihak eksternal yang membutuhkan; 
k) Mengembangkan perangkat keras dengan cara mengusulkan penambahan untuk 

terlaksananya berbagai kegiatan yang telah direncanakan; 
l) Bekerjasama dengan Program Studi merintis dan membuka peluang terwujudnya 

penggalangan dana (revenue generating activities) melalui pemberdayaan 
laboratorium pusat. 

7) Menyusun dan mengusulkan kebutuhan SDM; 
8) Menyusun laporan berkala UPT Laboratorium  Komputer sesuai dengan hasil yang 

telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
9) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 
 

Staf Administrasi UPT Laboratorium Komputer  
Pasal 107 

 
1) Staf Administrasi UPT Laboratorium Komputer bertanggung jawab kepada Kepala 

UPT Laboratorium Komputer. 
2) Tugas pokok dan fungsi Staf Administrasi UPT Laboratorium Komputer adalah 

melaksanakan administrasi, pemeliharaan prasarana dan sarana laboratorium. 
 

UPT PERPUSTAKAAN 
 

Unsur UPT Perpustakaan 
Pasal 108 

 
Organisasi UPT Perpustakaan terdiri atas unsur sebagai berikut: 
1) Pimpinan : Kepala UPT; 
2) Pelaksana : Pustakawan dan Staf Administrasi Perpustakaan. 
 
 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPT Perpustakaan 
Pasal 109 

 
1) UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala UPT Perpustakaan; 
2) Kepala UPT Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; 
3) Kepala UPT Perpustakaan bertanggung jawab kepada Rektor. 

 
Masa Jabatan UPT Perpustakaan 

Pasal 110 
 
1) Masa jabatan Kepala UPT Perpustakaan adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali; 
2) Kepala UPT Perpustakaan dapat diganti sebelum habis masa jabatannya apabila: 

a) Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; 
b) Mendapat tugas lain dari Rektor; 
c) Dinilai tidak berhasil oleh Rektor. 
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Tugas Pokok dan Fungsi Kepala UPT Perpustakaan 
Pasal 111 

Tugas pokok  dan fungsi Kepala UPT Perpustakaan adalah menyusun rencana, memberi 
petunjuk, mengkoordinasikan dan menilai pelaksanaan kegiatan perpustakaan serta 
mengembangkan koleksi perpustakaan, menentukan sistem pengolahan teknis dan pelayanan, 
mengembangkan kerjasama silang layan antar perpustakaan dalam dan luar negeri 
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang;
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem

Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang;
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang;
5) Menyiapkan penyusunan kebijakan umum, menyiapkan penyusunan rencana strategis

dan rencana operasional UPT Perpustakaan;
6) Melaksanakan rencana operasional dalam bidang perpustakaan yang meliputi:

a) Menyusun rencana dan program kerja perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
c) Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
d) Mengkoordinasikan bawahan dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama

yang baik;
e) Menilai pelaksanaan tugas bawahan agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran

yang telah ditetapkan;
f) Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan pembinaan dan pengembangan karier;
g) Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan;
h) Menyusun alternatif di bidang perpustakaan;
i) Menyusun kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan berdasarkan data dan

informasi sebagai bahan masukan atasan;
j) Menyusun rencana kebutuhan koleksi perpustakaan berdasarkan kebijakan

pengembangan koleksi serta data dan informasi untuk bahan pelaksanaan
pengadaan melalui koordinasi dengan unit-unit kerja lainnya;

k) Menyusun rencana skala prioritas kebutuhan koleksi perpustakaan berdasarkan
kebijakan pengembangan koleksi serta data dan informasi untuk pengadaan melalui
koordinasi unit-unit kerja lainnya;

l) Memonitor pelaksanaan pengadaan koleksi perpustakaan agar sesuai dengan skala
prioritas;

m) Memilih dan menentukan sistem pengolahan teknis dan sistem pelayanan sesuai
dengan perkembangan ilmu perpustakaan untuk kelancaran tugas;

n) Melaksanakan kerjasama silang layan antar perpustakaan dalam dan luar negeri
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan fungsi perpustakaan;

o) Menyusun pedoman sirkulasi dan pelayanan referensi berdasarkan ketentuan yang
berlaku untuk ketertiban serta kelancaran tugas;

p) Menetapkan instrumen monitoring berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai
bahan monitoring;

q) Melaksanakan urusan administrasi di lingkungan perpustakaan untuk kelancaran
tugas;

r) Mengevaluasi pelayanan dan kelengkapan fasilitas perpustakaan berdasarkan data
dan informasi sebagai bahan penyempurnaan.
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7) Merencanakan, mengusulkan dan mengembangankan perpustakaan digital;
8) Merencanakan, mengusulkan dan mengembangkan SDM perpustakaan;
9) Mengevaluasi pelayanan dan kelengkapan fasilitas perpustakaan berdasarkan data dan

informasi sebagai bahan penyempurnaan;
10) Menyusun laporan berkala UPT Perpustakaan sesuai dengan hasil yang telah dicapai

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
11) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan.

Pustakawan 
Pasal 112 

1) Jumlah pustakawan (tenaga profesional perpustakaan) ditetapkan oleh Rektor, atas usul
Kepala UPT Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;

2) Pengangkatan dan pemberhentian pustakawan ditetapkan oleh Rektor atas
pertimbangan Kepala UPT Perpustakaan.

Staf Administrasi UPT Perpustakaan 
Pasal 113 

1) Staf Administrasi UPT Perpustakaan bertanggung jawab kepada Kepala UPT
Perpustakaan;

2) Tugas pokok dan fungsi Staf Administrasi UPT Perpustakaan adalah melaksanakan
pelayanan administrasi umum, pemeliharaan prasarana dan sarana perpustakaan.

PUSAT ADNISTRASI SISTEM INFORMASI (PASI) 
Unsur Pasi 
Pasal 114 

Organisasi PASI terdiri atas unsur sebagai berikut: 
1) Pimpinan : Kepala;
2) Pelaksana : Staf Administrasi

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala PASI 
Pasal 115 

1) PASI dalam pelaksanaan tugas dipimpin oleh  seorang Kepala.
2) Kepala PASI diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
3) Kepala PASI bertanggung jawab kepada Rektor

Masa Jabatan Kepala PASI 
Pasal 116 

1) Masa jabatan Kepala PASI adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali;
2) Kepala PASI dapat diganti sebelum habis masa jabatannya apabila:

a) Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri;
b) Mendapat tugas lain dari Rektor;
c) Dinilai tidak berhasil oleh Rektor.
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Tugas Pokok dan Fungsi Kepala PASI 
Pasal 117 

 
Tugas pokok  dan fungsi Kepala PASI adalah menyusun rencana, memberi petunjuk, 
mengkoordinasikan dan menilai pelaksanaan kegiatan administrasi sistem informasi, 
menentukan sistem pengolahan teknis yang terkait dengan sistem nilai PMB,  UTS, UAS, 
Ujian Susulan, Ujian Semester Pendek, Ujian Skripsi/Laporan Akhir Tugas S1/D4, Laporan 
Akhir Tugas Program Profesi, Tesis, Disertasi, Sertifikasi Dosen, kenaikan jafa dosen, PD 
Dikti, PIN, CIVIL, SKPI, Website dan tugas lain yang terkait dengan administrasi sistem 
infomasi di ITB Semarang berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas yang meliputi: 
1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Melaksanakan Sistem Penjamainan Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi  (Monev) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan 

Mutu Internal di lingkungan ITB Semarang; 
4) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) atas pelaksanaan Sistem Penjamainan Mutu 

Internal yang diselenggarakan LPMI di lingkungan ITB Semarang; 
5) Menyiapkan penyusunan kebijakan umum, menyiapkan penyusunan rencana strategis 

dan rencana operasional  PASI; 
6) Secara Khusus berkoordinasi dengan Kepala BAAK bertanggungjawab atas pelaporan 

ke LLDIKTI Wil. VI Jawa Tengah,  setiap bulan sebelum tanggal sepuluh aktifitas 
Dosen penerima tunjangan Serdos di ITB Semarang, serta pelaporan rutin tiap semester 
ke PD Dikti yang terkait dengan proses pembelajaran di ITB Semarang.  

7) Melaksanakan rencana operasional dalam bidang administasi sistem informasi: 
a. Menyusun rencana dan program kerja PASI sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya; 
c. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. Mengkoordinasikan bawahan dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama 

yang baik; 
e. Menilai pelaksanaan tugas bawahan agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran 

yang telah ditetapkan; 
f. Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan pembinaan dan pengembangan karier; 
g. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang administrasi sistem informasi; 
h. Menyusun rencana kebutuhan informasi dan berkoordinasi dengan unit-unit kerja 

lainnya. 
8) Menyusun laporan berkala PASI sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 
9) Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 

 
BAB XV 

KELEMBAGAAN MAHASISWA 
 

Kelembagaan Mahasiswa 
Pasal 118 

 
1) Lembaga kemahasiswaan merupakan unsur kelengkapan ITB Semarang yang bersifat 

non struktural; 
2) Lembaga kemahasiswaan merupakan wadah yang menampung kegiatan untuk 

meningkatkan pengembangan penalaran, minat dan bakat serta kesejahteraan 
mahasiswa di luar kegiatan kurikuler; 
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3) Organisasi dan tata kerja lembaga kemahasiswaan diatur dengan keputusan Rektor atas 
usul Wakil Rektor  III. 

 
BAB XVI 

BADAN/UNIT PENUNJANG NON STRUKTURAL 
 

Pasal 119 
 

1) Untuk membantu, menunjang, dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas ITB 
Semarang baik di bidang kegiatan pengembangan akademik, administrasi dan upaya 
kesejahteraan dapat dibentuk badan/unit non struktural di tingkat ITB Semarang; 

2) Pelaksanaan pembentukan badan/unit penunjang diatur dengan keputusan Rektor. 
 

BAB XVII 
AZAS DAN LANDASAN TATA KELOLA 

 
Azas Tata Kelola 

Pasal 120 
 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ITB 
Semarang wajib menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, relevansi dan akuntabilitas 
baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi maupun antar satuan organisasi di 
lingkungan ITB Semarang serta dengan instansi lain di luar ITB Semarang sesuai dengan 
tugas masing-masing.  

Landasan Tata Kelola 
Pasal 121 

 
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ITB Semarang dalam melaksanakan 
tugasnya wajib: 
1) Melaksanakan tugasnya dan mematuhi pedoman dan peraturan yang berlaku; 
2) Menyusun program kerja dalam bidang tugasnya masing-masing; 
3) Memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas dan pengawasan terhadap bawahannya; 
4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara berkala kepada atasan 

langsung, yang kemudian dijadikan bahan penyusunan laporan tahunan Rektor kepada 
Pengurus YPTMUS dan masyarakat luas. 
 

BAB XVIII 
PEMBIAYAAN 

 
Pasal 122 

 
1) Pembiayaan ITB Semarang dapat diperoleh dari Masyarakat, Pemerintah dan non 

Pemerintah, Dunia Usaha dan Industri baik dari dalam dan luar negeri yang sifatnya 
tidak mengikat; 

2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana ITB Semarang yang 
berasal dari sumber-sumber yang terdiri dari: 
a) Dana Pengembangan Prasarana (DPP); 
b) Sumbangan Penyelenggaran Pendidikan (SPP); 
c) Biaya satuan kredit semester (sks)/Uang Kuliah; 
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d) Biaya heregistrasi; 
e) Biaya Terminal/Cuti; 
f) Biaya Semester Pendek; 
g) Biaya Wisuda; 
h) Biaya Pendaftaran; 
i) Hasil perjanjian kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi ITB Semarang; 
j) Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; 
k) Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non 

pemerintah, dunia usaha dan industri dalam dan luar negeri; 
l)  Dan biaya lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir a sampai butir g diatur 
dan dikelola oleh Rektor;  

4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir h sampai dengan 
butir g  pasal ini diatur oleh Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip, 
kebutuhan akan peningkatan mutu kualifikasi ITB Semarang yang lebih besar sesuai 
visi dan misinya. 

Pasal 123 
 
1) Rektor ITB Semarang bersama-sama unit-unit kerja menyusun RAPB dan tata cara 

pengelolaan serta pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat;  
2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan oleh  Rektor ITB 

Semarang kepada Ketua Pengurus YPTMUS untuk disahkan. 
 

Pasal 124 
 

1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan  Rektor ITB Semarang untuk 
menerima dan menggunakan dana sesuai dengan anggaran (RAPB) yang telah disahkan 
oleh Ketua Pengurus YPTMUS; 

2) ITB Semarang menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan ketentuan yang 
dibuat YPTMUS sesuai kaidah akuntansi yang berlaku; 

3) Pembukuan keuangan ITB Semarang diperiksa oleh akuntan publik, setiap waktu 
manakala diperlukan tidak terbatas pada menjelang tutup tahun anggaran. 

 
Pasal 125 

 
1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) ITB Semarang disusun secara 

terpadu meliputi perkiraan sumber dana yang akan diperoleh dan alokasi dana yang 
akan dibelanjakan setiap tahunnya; 

2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) ITB Semarang disusun oleh 
Rektor atas usul unit-unit kerja; 

3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) ITB Semarang setelah mendapat 
pengesahan oleh Senat ITB Semarang kemudian diusulkan oleh Rektor kepada Ketua 
Pengurus YPTMUS untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) 
ITB Semarang; 

4) Pengelolaan APB ITB Semarang secara terpadu dilakukan dengan menganut asas 
akuntabilitas, transparan dan auditabilitas; 

5) Pedoman penyusunan anggaran diatur dalam ketentuan tersendiri. 
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BAB XIX 
P E N U T U P 

Pasal 126 

1) Ketentuan-ketentuan yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini
dianggap masih berlaku;

2) Perubahan dan pengembangan satuan organisasi dan tata kelola ITB Semarang
ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Ketua YPTMUS;

3) OTK ITB Semarang  berlaku sejak tanggal ditetapkan, mengikat bagi semua pejabat
struktural, perorangan atau kelembagaan  di ITB Semarang;

4) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, diatur lebih lanjut oleh keputusan Ketua
Pengurus YPTMUS atas usul Rektor.

Ditetapkan di Semarang 
Tanggal 9 April  2020 

YAYASAN PENDIDIKAN TRI MULIA UTAMA SEMARANG 
Ketua Pengurus,  

(Kusmanto., SE., M.Si) 

Sekretaris 

(Dr. Heru Yulianto., SE., MM) 


