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SALINAN

PERATURAN MENTERI PBNDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAH}{AT TUHAN YAI'TG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa cialam rangka meningkaikan pelayanan dan
penyelenggwaan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat, perlu menata kembali
organisasi dan tata kerja pada Universitas Andalas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
clirnaksud paeia huruf a, perlu menetapkarr Feraturan
Menteri Pendidikal dan Kebudayaan tentang
Organisasi dan Tata Ket-ia Universitas Andalas;

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional {Lembaran Negara
Republik Tnclonesia Tahtin 2003 lJomor 78, Tarc,bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);

2" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2AO5 tentang Pengeloiaan Keuangan Lembaga
Layanan Umum (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2CO5 Nomor 48, Tamba,han Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5O2l;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2OLA tentang Pengeiolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan {Lembaran Negara Tahun 2OIO Nomor 23,
Tambahan Lembaran lTegara Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O10 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor L7 T'ahun 20 i0
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor LL2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2AO9 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
ciengan Peraturaa Presiden Nomor 91 Tahun 2Aii;

Mengingat



5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
cerfo Qrrcrtnon Aroonisasi 'Trrooc r{on Frrnryai E-aelnn TJUrLO UUDUTT@I VrSqrrroqort r qSqot uqrr r qrr8or uoulvrr r

Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
20ii;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2AA9 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2Al\

7. Keputusan Menteri Keuansan Nomor
501/KMK.O5/2OO9 tentang Penetapan Universitas
Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional
Sebagai Instalsi Pemei-intah Yang Menerapka:r
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
1 Tahun 2C12 tentang Organisasi dan Tata I{er.1a
Kementerian Pendidikan dan Kebu dayaan;

irdemperhatikan : Siirat Menieri Pendayagunaa-n Apara'r,ur iiegara dan
Reformasi Birokrasi Nomor Bl 899 /M.PAN-RB/3 l2OI2
tangal 15 Maret 2Al2;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUR ,N MENTERI PENDIDII'-AN DAN KEBUDAY,{,4.N
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS
ANDALAS.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal I

(1) Universitas Andalas selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut
UNAND merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

{2} IJNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (U berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
seca.ra fungsional dibina oieh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebuda;raan.

Pasal 2

(i) UNAND terdiri atas:
a. Rektor sebagai orgar' pengelola;
b. De',r,'an Penga.ras sebagai argadL -vang menjalankan fungsi penga'rasan

terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum UNAND;
c. Senat sebagai organ yarrg meryaJankan fungsi pertimbangan dan

pen garv asan akaciemik;
d. Satuan Pengawasan Internal sebagai organ yang menjalankan fungsi

pengawasan non akademik;
e. Dewan Penyantun sebagai organ yang menjaiankan fungsi

pertimbangan non-akademik dan membantu pengemLrangan UNAND;
dan

f. Majelis Guru Besar sebagai organ yang menjalankan fungsi
pertimbangan dalam pengangkatanjabatan Guru Besar.



(2) Rektor sebagai organ pengelola UNAND dipimpin oleh Rektor.
(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan

oleh ltvlenteri setelah mendapat persetujuan Mentei Keuangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat, Satuan Pengawasan Internal,

Dewan Penyantun, dan Majelis Guru Besar sebagaimana dimaksud pada
ay'at {i} hurui c, d, e, dan f diatur dalarn statuta Ui..iAND.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Rektor terdiri atas:
a. Rektor dan Wakil Rektor:
b. Biro;
c. Fakultas;
d. Lembaga; dan
e. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Pertama
Rektor

Pasal 4

Rektor sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 3 huruf a mempt-tni,'ai tugas
memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan
hubunganny a ciengan iingkungaii.

Pasai 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rektor
menyelenggarakan fun gsi :

^. pelaksanaafi dart pengemLrangan pendidikan thggt;
b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, dan/atau olah raga;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masy"arakat;
d. peiaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan

iingkungan; dan
e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Bagran Kedua
Wakil Rektor

Fasai 6

(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berada di
bawah <ian bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) Wakil Rektor terdiri atas:
a. Wakil Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor

I;
b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Sumber Daya, yang

selanjutn-rra disebut Wakil Rektor II;
c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Wakil

Rektor III: dan



d. Wakil Rektor Bidang Perencanaal, Pengembangan, dan Keq'a Sama
yang selanjutnya disebut Wakil Rektor iV.

{3} $/akil Rektor I mempun3rai tugas membantu Rektcr dalarn mernirnpin
pengelolaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan
sistem informasi.

(4j Wakii Rekior ii rnernpunyai tugas mernbantu Rektor datam memimpin
pengelolaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, aset, dan
pengembangan sumber daya.

{5) Wakii Rektor iil mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin
pengeioiaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

t6) Wakil Rektor iV mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin
pengelolaan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, dan kerja
sama.

Bagian Ketiga
Biro

Pasal 7

{1) Biro sebagairnana dimal<sud datram Pasal 3 huruf b merupakan unsur
pelaksana administrasi UNAND yang menyelenggarakan pelayanan
teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UNAND.

(2] Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung ja'.,vab kepada
Rektor dan dalam peiaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh
Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

i3) Biro terciiri atas:
a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
b. Biro Umum dan Sr-rmber Daya; dan
c. Biro Perencanaan, Pengembangan, dan Kerja Sama.

T)^ ^^1 0-ra-alr o

Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7
ayat (3) hunif a mempunyai tugas memberikan layanan,ii bidang a-kademik,
kemahasiswaan. dan a]umni.

Pasa] 9

Dalam meiaksalakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro
Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

- -,-7 -L-rrtqs\/qT-qK2t -

b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;

c. pelaksanaan registrasi dan statistik; dan
d. pelaksarraar. Iayanan kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 10

Biro Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:
a. Bagian Akademik dan Evaluasi;
b. Bagian Kemahasiswaan; dan
c. Kelornpok Jabatan Fungsional.



Pasa-i 11

Bagian Akademik dan E'.'aluasi rnempunyai tugas rnelaksanakan pemberian
layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dal pengabdian kepada
masyarakat, registrasi mahasiswa, pengelolaan sarana akademik, dan
penjiusunan statistik pendidikan, peneiitian, datt pengabdian kepada
masyarakat.

Pasal 12

Dalam meiaksanakan tugas sehagaimana dimaksurl dalam Pasal 11, Bagian
Akademik dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

*^^--^-^1-^+.IIIdD V dt 
'7 

t\'LI .

b. pelais anaan registrasi mahasiswa;
c. pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan;
d. pela-lcsanaair evaiuasi kegiatan pen,iidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat: dan
e. pelaksanaan statistik pendidikan, peneiitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.

Pes,e'l 13

Bagian Akademik dan Evaluasi terdiri atas:
a. Subbagian Akademik;
1- c1..1-1-^-:^- negistrasi : danu. r)LIUUZL$Id-II r- -o,
c. Subbagian Evaluasi dan Statistik.

Pasal 14

(i) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan layanan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan sa,rana
pendidikan"

{2) Subbagian Registrasi mempunyai tugas melakukar urusan pendaftaran,
penerimaan, dan registrasi mahasiswa.

(3) Subbagian Evaluasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan evaluasi
dan penyusunan statistik kegiatarr pendid,ikan, perrelitiarr, .Jan
pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 15

Bagian Kemahasiswaan mempunlrai tugas melaksanakan layanan kegiatan
kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian
Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:
a" pelaksanaanlaya.nan di bidang minat, bakat, dan penalaran

kemahasiswaan:
b. pelaksanaan Layanan kegiatan kemahasiswaan;
c. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa;
d. pelaksanaaJ'r pengelolaan informasi kemahasiswaan; dan
e. nelaksanaan administrasi alumni.



Pasal 17

Bagian Kernahasiswaan terdiri atas:
a. Subbagian Minat, Bakat, dan Penalaran; dan
b. Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni.

Pasal 18

(1) Subbagian Minat. Bakat, dan Penalaran mempun3,'ai l-ugas melal<sanal<an
layanan di bidang minat, bakat, penalaran, dan informasi
kemahasiswaan.

lOl QrrLrl-rnnian WaaoinLiornan hrfahaojot'n Ann Altt--i mo-nrr-ttn'i +rrd^6
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melaksanakan layanan kegiatan mahasiswa dan layanan kesejahteraan
mahasisw-a serta hubungan alumni.

Pasal 19

Biro Umum dan Sumber Da3za sebagaimana dimaksud Calam Pasal 7 alrat (3j
huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian,
barang milik negara, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan
Tzpto*o1o1zc6n oonI\V LALA!@\DArrAQrr.

Pasal 20

Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa-i 19, Biro
Umum dan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaar Llrusan keuangan dan akuntansi;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan barang milik nega-ra;
d. peiaksanaan urusan ketatausahaan;
e. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan; dart
f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 2 1

Birc Umum Can Sumber Daya terdiri atas:
a. Bagian Umum;
b. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Tata Laksana;
F Qnrr'an Watroasnn.v. pa6r@r r\vu@r6(urt

d. Bagian Barang Milik Negara; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Bagisn Urnurn mempun3zai tugas mela]<sanakan urusan ketatausahaan.
kerumahtanggaan, hubungan masyar akat, dan keprotokolan.

Pasai 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian
Umum menyeienggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
1r. pelaks ar:aan r-r- ru san keru-mahtanggaan ; dan
c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan.



Pasai 24

Floryion T Tmrrm fprr{iri ofoc.u-t4+@r vrrrutlt LLIurtI qLqo.

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Rumah Tangga; dan
c. Subbagian iiubungan Masyarakat dan Protokoi.

Pasal 25

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas meiakukan urusan persuratan,
kearsipan, dan layanan pimpinan.

/Ol Qrrtrhoaion Prrmoh 'Tonoao mpmnrrn.rai frrcac melo1.rrlt4,r uq uuq r.-r r\srrrur r .-r:=JLu rrrLrrrvqrrJ .- Lq3qu ,r.-.*^r-^{&O UfUSan

keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, pengaturan penggunaan
sa-rana kantor, pemeliharaan dan perawatan barang milik negara serta
l^tr-nn^ rnnni .ii-^o .io- nantralannanra^n tth^^-r^raJ@rar raPaL urrlao ual PvrrJLrLrr66aa@r uPoLor G.

(3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas
melakukan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Pasal 26

Bagian Kepegar,vajan. F{ukum. dan Tata Laksana rnernpunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, hukum, dan tata laksana.

DnaaT aJ

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 26, Bagian
Kepegawaiam, Hukum, dan Tata Laksana menyeienggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
b. pelaksanaan urusa-n hr-:kum dan ta-ta- laksa-na.

Pasal 28

Bagian Kepegaweian, Hukum, dan Tata Laksana terdiri atas:
a. Subbagian Tenaga Pendidik;
b. Subbagian Tenaga Kependidikan; dan

Q"1-.1.'^-i^- uukum dan Tata Laksana.t- . \) lJ- rJ 1J€L6tC7f L t r

Pasal 29

(1) Subbagian Tenaga Pendidik mempunyai tugas meiakukan penyusunan
formasi dan rencana pengembangan serta pengadaan, pengangkatan,
rnutasi, pengernbangan, disiplin, pernberhentian, dan administrasi
kepegawaian tenaga pendidik dan tenaga penunjang akademik.

(2) Subbagian Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan
penyustinan formasi dan rencana pengembangarl serta pengadaan,
pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan
administrasi kepegawaian tenaga kependidikan.

(3i Subbagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan
urusan peraturan perundang-undangan, hukum, kelembagaan, sistem
dan prosed-ur kerja, ana-lisis j*aLa-n, dan pengu-kuran beban kerja.

Pasal 30

Bagian Barang h,lilik Negara rnempunyai tugas rnelaksanakan urusan barang
milik nega-ra.



Pasal 3 i

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimal<sud dalarn Pasa-l 30, Bagian
Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan,

cian penciistribusian ba-rang rnilik negara; dan
b. pelaksanaan urusan inventarisasi dan penghapusan barang milik negara.

Pasal 32

Bagian Barang Milik Negara terdiri atas:
a. Subbagian Pengadaan; dan
b. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan.

Pasal 33

(1) Subbagian Pcngadaan mempunyai tuga-s melakukan urusan perencarlaa-n
kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik
negara.

{2) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusa-n mempunyai tugas melakukan
urusan inventarisasi dan penghapusan barang milik negara.

Pasal 34

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan
dan urusan akuntansi.

Fqsal ?(

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, F.agian
Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan pembiayaan;
b. pelaksanaan urusan perbendaharaan:
c. pelaksanaan urusan akuntansi; dan
d. pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan keuangan.

Pasal 36

Pnainn llarrnnnall tefdifi atas:uG6r4rr r\vqqrrSq

a. Subbagian Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak;
b. Subbagian Angga-ran Penerimaal Negara Bukan Pajak;
c. Subbagian Rkuntansi; dan
d. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 37

(1) Subbagian Anggaran Non Penerima-an Negara- Bukan Pajak mempt;nyai
tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan,
pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari
APBN.

(2) Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas
melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayararr,
dan pertanggungja',vaban yeng bersumber dari anggaran pendapatan
negara bukan pajak.



(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi.
(4) Subbagian Evaluasi dan Peiaporan Keuangan mempunyai tugas

melal<ukan urusan evaluasi pengelolaan anggaran dan penjiusunan
laporan keuangan.

Daonl 2Q

Biro Perencanaarl, Pengembangafi, dan Keq'a Sama sebagaimana dimaksud
oalam Pasa-l 8 ayat i3i huruf c mempunyai tugas meiaksanakan urusan
perencanaan, pengembangan, dan kery'a sarna.

Pasal 39

Dalam melaftsa:takar, tr-rgas scl:ragaima-na- dimaftsud dalam Pasal 38, Biro
Perencanaan, Pengembangan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi
a. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan institusi;
b. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
c. pelaksanaan urusan kegiatan kerja sama; dal
d" pelaksanaan monitoring dan evalusi pelaksanaan rencana, program, dan

anggafan.

Pasal 40

Biro Perencanaan, Pengembangan, dan Kerja Sama terdiri atas:
a. Bagian Perencan aan dan Pengembangan;
b. Bagian E.raluasi dan Ke{a Sama; Ca:r
c. Kelompok Jabatan fungsional".

Pacal d r'

Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana pengembangan institusi, rencana, prografil, <ian
anggaran.

Pasa-l 42

Dalam melaksanakan tugas sebagarmana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian
Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpuian dan pengolahan data;
b. penyusunan rencana pengembangafi institusi;
c. penyusunan program dan anggaran; dan
d. eva-luasi pelaksanaan rer-.carra, program, dan angga-rar.

Pasal 43

Bagian Pei:encanaan d'an Pengembangan terdiri atas:
a. Subbagian Data;
b. Subbagian Penl'usunan Program dan Anggaran; dan
c. Subbagian Pengembangali lnstitusi.

Pasa-l 44

(1) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan,
pengolahan, dan penyqjian data pendidikan, penelitian, dan pengabdian
l-^^^r'l^ *^^-,^*-lznl taola rlntn lninnrrnliulj{'fLlci- llldDJvdl.:l^<lt. nLr !.d- lrar.a r4rt lrlJ/ct'
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(2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran.

{3} Subbagian Pengembangan Instit.usi rnempunyai l-ugas melakukan
penyusunan rencana pengembangan institusi.

Pasai 45

Bagian Evaluasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan urusan
monitoring dan evaiuasi peiaksanaan program dan angga-ran serta kegiatan
kerja sama.

Pasal 46

Dala-nr melaksanakan iugas scba-ga-rma:ra- dima-ksud da-lam Pasal 45. F.ariian
Evaluasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a-. pelaksanaan urusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana,

program, kegiatan, dan anggaian;
b. pelaksanaar urusan arra-lisis dan penyusunarl iaporan; dan
c. peiaksanaan urusan keqja sama da-iam negeri.

Pasal 47

Bagian Ev-alr:asi dan Ke4a Sama terdiri atas:
a. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran; dan
b. Subbagian Kerja Sama Da-lam Negeri.

Pasal 48

(1) Sribbagian trvalu-asi Pela-ksa-naan Program dan Anggaran mempunyai
tugas melakukan monitoring dal evaluasi pelaksanaan rencana,
prograrn, kegiatan, dan angga-ran universitas.

i2i S'ribbagian Kerja Sama Dalam Negeri memprinyai tugas meiakukan
urusan kegiatan kerja sarna da-lam negeri.

Pasal 49

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimarla dimaksud dalam Pasal 10 huruf
c, Pasal 21 huruf e, dan Pasal 40 huruf d mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing sesuai
d errgan-r peratu rani peru rr dang- u ndangal.

Bagian Keempat
Fakultas

Pasa-l 50

Pakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur
pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Rektor.
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Pasa-l 51

Fakultas terdiri atas:
a. Fakuitas Pertanian;
b. Fakultas Kedokteran;
c. Fal<ultas Matematika dan Ilrnu Peneetahuan Alam:
d. Fakultas Hukum;
e. Fakultas Ekonomi;
i Foi-rriino Datarnnl.n-.I. t-6UILOJ I LlVlrt6ar,

g. Fakultas Ilmu Budaya;
h. Fakultas Ihnu Sosial dan Politik:
i. Fakuitas Teknik;
j. Fakultas Farmasi;
k. Fakultas Teknologi Pertanian;
1. Fakuitas Kesehatan Masyarakat;
m. Fakultas Keperawatan;

La^1-,,1+^^ v^A^1-+^- - r\.i^:,tt. !'a'L Lllt4lD r\[rlLrlaL[:t dl r \-rr5,r,

o. Fakultas Teknologi Informasi; dan
p. Pascasarjana.

Pasal 52

Fakultas mempunyaj tugas mengkoordinasikan dan melaksana-kan
pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni dan/atau olahraga.

Pasal 53

Dallalrl meiaksan akan tugas sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 52,
Fakultas menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;
b. peiaksanaan peneiitian untuk pengembangan iimu pengetahuan,

teknologi, seni dan I atau oiahraga;
c. pelaksanaan pengabdian kepada nr'asyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
e. pelaksanaar urusan tata usaha.

Pasa] 54

Fakultas terdiri atas:
a. Dekan dan Wakil Dekan;
b. Senat Fakuitas;
c. Bagian Tata Usaha;
d. iurusan/Bagian; dan
e. Laboratorium/ Studio/Bengkei;

Pasai 55

{i) Fakultas dipimpin oleh seorang Deka-n.
(2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
(3) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekart.
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Pasal 56

\Ilalzil T'\ol.on torAiri ofoa.
YY@\II ULI\@I LUIUIII 4L4J,

a. Wakii Dekan Bidang Akademik yang seianjutnya disebut Wakil Dekan I;
b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya yang selanjutnya disebut

\tr'fq1ti1 T-]plzon TT. r{onYY g\rl lJUI\qIr rr, U(!l

c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil
Dekan III.

Pasal 57

/ 1 I \tr/olzil T-\plzon T mpmnrrnrzoi frrcac mpmlronfrr T.\alzon r{olom mpmimnin
t rl YY @\rr uLr\qtl r rrrvrrt,yqrs qr Lqlqu rtrvrrru@rLq uurt.!l ullqrlr trrurrrrrrryrlt

pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan
keq'a sarna, sistem informasi, dan perencanaan.

1Ol \I/ai-il T-\al-^- TT momnrrnttai i-rrd^c ffiaffii-ronirr l-\ol-on riolom mpmimnin
ta, Yv 611 uvnarr ) l }rrLrrrPur lJ qr Lu6qD rlrLrrrv(IrLu ULR@r uaarr rrrvrrrrrrrPrrr

pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi urrrum, perencanaan,
keuangan, sumber daya, dan sarana dan prasarana.

(3) Wakii Dekan ili mempunyai tugas membantu Dekan ciaiam memimpin
pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan.

Pasal 58

(1) Senat F'akultas mernpunj/ai tr-rgas melakukan pemberian pertirnbangan
dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di
lingkungan Fakultas.

izJ Ketentuan iebih ianjut mengenai Senat Fak-riltas ciiatur dalam statuta.

Pasai 59

(1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di
lingkungan Fakultas.

{2} Bagia-n Tata Usatra dipimpin oLeh seora-ng Kepal^yar',g berta-nggr-rng jawab
kepada Dekan.

Pasai 60

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas meiaksanakan urusan akademik,
kemahasiswaan, perencanaar, keuangan, kepegawaian, persuratan,
kearsipan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungart
Fakultas.

Pasal 6 1

Dalam meiaksalakan tugas sebagaiffiana- dimaksud dalam Pasal 64, Fagian
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan akademik di lingkungan Fakultas;
b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas;
c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan Fakultas;
d. peiaksanaan urusan kepegawaian di lingi<ungan Fakuitas; cian

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik
negara di lingkungan Fakultas.
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Pasal 62

Pao'ion1'ofo T lcoho tprAiri otoa.UQ<L@L I4L4 VO@I4 LUIUII! AL4O.

a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
b. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 63

(1) Subbagian Akademik dan Kemahasisv,'aan rnempunyai tugas melakukan
urusan akademik dan kemahasiswaan.

(2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan
nArAn^^n^^n Tratranaon l-anaaattraian Lra-^n^ .mili1. hAddr^yvLvLLvutqutt ALqrzr6qr, Aul/L6qw4ar, vqqt6 rrrrrlA rru6@q,

ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 64

Jurusan,/Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung program
studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
danlatav olahraga.
Jurr-:-san lF.aga-n dipimpin oleh seorang Ketrra -h-rrusal,lBagiaii yaxg
bertanggung jawab kepada Dekan.
Ketua Jurusan/Bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
seorang Sekretaris Jurusa-ti i Bagian.

(41 Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

/-\
\zt

(3)

T,,-,,^^.^ ln^^:^^iJ U-r LrDinr/ L)H<!a rI rrrErrrPLrrrJ4r
danlatau vokasi dalam 1

teknologi, seni, dan/atau
pendukung program studi.

Pasal 65

+"-^^ *^1^1-^^11al<an oendidikan akademikLllts,a1--\ rllElalJaDa1- ___ __ . f _

(satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan,
olahraga serta pengelolaan sumber daya

Pasal 66

Jurusan/ Bagran terdiri atas:
a. Ketua Jurusan/Bagian;
b, Sekretaris Jurusan lBagian.;
c. Program Studi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Pasal 67

{1} Program studi adalah prograrrl l,rang mencakup kesatuan rencana belajar
sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas
dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat
menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasal'an
kurikulum.

(21Dalarn penyelengga-raan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang
r{ncan cclrnan_i kOgfdinatOf.uvJurr ovuqsq
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Pasal 68

Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan l<elompok pendidik
profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, daniatau olalrraga rneialui pendidikan, peneiitian, dan pengabriian
kepada masyarakat.
Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Bagian.
Jenis dan jenjang jabatan fungsional <iosen <iiatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 69

Laboratorir;m /StrrdiolRenskel merrrnakan nerangkat nenrrnians
----..--------, I - ---.---- ----- -_F-- --- r -- ---g---- r ----_--J---O

pelaksanaan pendidikan pada Jurusan/Bagran di lingkungan Fakultas.
LaboratoriumlStudio/Bengkel dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
y'ang keahliannya telah memenuhi persy-aratan sesuai dengan cabang ilmu
pengetahuan, teknoiogi, seni, dan/atau olahraga serta bertanggung jawab
kepada Dekan.

Pasa-t 70

LaboratoriumT'Studio/Bengkel mempunyai tugas melakukan kegiatan dalarc'
cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan,latau olahraga sebagai
penunjang pelaksanaan tugas Jurusan/Bagran di lingkungan Fakultas.

Pasal 71

Pascasarjana merllpalr'an unsuir pelaksana akademik yang melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi UNAND yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Rektor.
Pascasarjana mempunyai tugas meia,ksanakaii pendidikan program
magister dan program doktor untuk bidang ilmu interdisiplin dan
meiaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor
yang diselenggarakan oleh fakultas.

(3) Pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu
monodisipliner diselengga-rakan di fakultas dan/atau _iurusan ]'ang
memenuhi syarat.
Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada
Felztnr
Pascasarjana terdiri atas:
a. Direktur dan Wakil Direktur; dan
'D. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 72

(1) Direktur Pascasarjana dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur yang
terdiri dari Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan
Wakil Direktur Bida:rg Administra-si Umum.

(2) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya
disebut Wakil Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaal pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, kerja sa-Ina, sistem informasi,
dal perencanaan.

(21

(3)

t1l

(21

(1i

I rt\lzl

(41

(s)
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(3) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut
Wakil Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin
neloluconoon lzpoiqfon Ai hir{ona or{minialroai rrffirrffi l.erronconvvr4r\g.!rq4r r\L6r4L@r ur uru@r6 qgrrlrrrruLrqor 9rrrurltl AUq@16@rt

kepegawaian, dan sarana prasarana.
(a) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan

nlalt Da1.f^-VIUII I\LALVI .

Pasal 73

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud daiam Pasal 7 | ayat (5) huruf
b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan,
lrpnecctrtoion lzpf of orr col.roon lzprrrmohfonrocoon horona milil- natroro r:lanr\u}JvbqYY@@r, r\LL4Lquo.lrq@rt r\Lrullr@rL@r56q4r, u4@r5 rrrrllr\ rru64r4, u@!

pendidikan pada Pascasarjana.

Bagian Kelima
Lembaga

Pasal 74

(1) Lembaga adalah unsur pelaksana alcademik di bawah Rektor yang
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

i2i iembaga dipimpin oieh seorang ,Ketua i'ang bertanggung jawab kepada
Rektor.

(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
kmbaga.

(41 Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
{5) lembaga terdiri ata-s:

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu; dan
c. Lembaga Pengembangan Teknclogi Informasi Can Komunikasi.

Pasal 75

Lembaga Peneiitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyar aka! menyelenggarakan fungsi:
a. peni'usunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
b. pelaksanaarL penelitian ilmiah murni danterapan;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. peiaicsanaan pubiikasi hasii peneiitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
f. peiaksanaan urusan administrasi Lembaga.
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Pasal 77

T pmhoao Donelilion don Denaol-rrlion I.fpnoAo l\/focrzorolzot tprAiri otoa'uLrrrvq5q r LrrvrrLr@r u(!r r Lrr6qvqr4r r\vl/qu4 rrrqoJ(!.I\qL Lvlutrt 4Lqo.

a. Ketua;
b. Sekretaris;
- Elnainn i-nf n I icnhn.v. ua6rqt tqLq voutQ,

d. Pusat; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 78

/11 Floaion 'Tofo T Taoho mertlnol-on rrnif nelor.anon or{minicfrooi r{i
trJ uq6r@r r4Lq vo(!rq rrrvr ul-r{!\4r qrrrL IJvLqJ @r@l qulrrrrrroLloJr ur

lingkungan Lembaga.
{2} Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab

kepada lz,etua i,embaga Peneiitian dan Pengabdian Kepada iviasyarakat
melalui Sekretaris Lembaga.

Pasu 79

Ba-gian Tata Usaha mempu-nyai tt-rga-s melal<sanakan u-rusal perencanaan,
keuangan, kepegawatan, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, darr
barang milik negara serta pen).usunan data dan informasi penelitian dan
pengabdia-n kepada masyarakat.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pengu-mpr-r-lan dan pengolahan data penelitia-n dan pengabdia-n kepada

masyarakau
b. pelaksanaan pen)'usunan rencana, program, kegiatan, dart anggaran;
c. peiaksanaan urlisaii dokumentasi dan publikasi hasii penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat;
d. pemberian layanan informasi di bidang peneiitian dan pengabdian kepada

masyafakat;
e. pelaksanaan urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual (HKI) hasil

penelitian; dan
f. peiaksanaan urusan keuangan, kepegawaiart, persuratan, kearsipan,

kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan I'embaga.

Pasa-l 81

Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Umum; dan
b. Subbagian Data dan Program;

Pasal 82

(1) Subbagian Umu-m mempu-nirai tugas melakukan ui'i-r-san ketata-usahaar,,
kerumahtanggaan, keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian.

(2) Subbagian Data dan Program mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan pengalahan data serta layanan informasi penelitian
dan pengabdian kepada masya-rakat serta penyusunan rencana, prografi\,
kegiatal, dan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
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Pasal 83

(1) F;sat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengk4iian dan
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.

{2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Rektor dapat rnenun juk dosen I tenaga fungsional sebagai koordinator.

(3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan
kebutuhan.

Pasal 84

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan,
mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan
penriiriikan cian penjaminan mutu.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Lembaga
Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu menyeienggarakan fungsi:
a. penyusunan fencana, prograrn, dan anggaran Lembaga;
b. pelaksanaan pengembangan sistem pendidikan;
c. pelaksanaan peningkatan mutu proses pembel4jaran;
d. pelaksanaan pengembangafi sisiem penjaminan mutit pendidlkan;
e. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penjaminan

mrrirr npnAiAil.on. /lonlIrU LU PVITUIUIIaqIII U@I

g. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 86

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris:
c. Bagian Tata Usaha;
d. Pusat: dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

(1-) Bagian Tata L]saha merupakan unit pelaSranan administrasi di
lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

{2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab
kepada Ketua Lembaga Pengemtranga-n Pendidikan dan Penjaminan lvlutu
meialui Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan
Mutu.

Pasal 88

Bagian Tata Usaha mempunSrai tugas rnelaksanakan urusan perencanaan,
keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan
barang milik negara serta penyusunan data dal informasi pengembangan
pendidikan dan penjaminan mt:tt-t.
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Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 88, Bagian
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pengembangarL

pendidikan dan penjaminan mutu.
b. pelaksanaan pen)'usunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
c. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pendidikan

dan penjaminan mutu.
d. pemberian layanan informasi di bidang pengembangan pendidikan dan

penjaminan mutu.
p nr'lqlrcanaan rlflla-rr1 lrettqno.:n lzetreoqrrr.:iqn r-rprar rrqlqrr 1u e--rclinon

t'vL JgLq.%1,

kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Lembaga
Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

Pasal 90

Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Umum; dan
b. Subbagian Data dan Program;

Pasal 91

{1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan,
kerumahtanggaan, keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian.

i2i Subbagian Data cian Prograrn n:'ernpunyai tugas meiakukan
pengumpulan dan pengolahal data serta layanan informasi
pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu serta penyusunan
rencana, program, kegiatan, dan anggaran pengembangan pendidikan
dan penjaminan mutu.

Pasa] 92

(1) Pusat mempunvai tr-rgas mela&sa:rakan kegiatan pengembangan
pendidikan dan penjaminan mutu sesuai dengan bidangnya.

{2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagar kooi'dinator.

(3) Pembentukan dan penutupan Pusat diiakukan oleh Rektor sesuai dengan
kebutuhan.

Pasal 93

Lembaga PengembarLgan Teknolcgi Infoi'masi darr Komunikasi sebagajffrarLa
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksartakan,
mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan
teknologi infoi'masi dan komunikasi.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Lembaga
Pengembangan Teknologi Informasi darr Komunikasi menyelenggarakan
firnssi'
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
b. pelaksanaan pengembangan jaringan dan web site UNAND;
c. pelaksanaan pendataal dan pemrograman;
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d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multi media;
e. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi

informasi dan komunikasi; dal
f. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 95

Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
a. Ketua;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Divisi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasa-l 96

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusaf-r perencanaan,
keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, batang milik negara, dan
kerumahtanggaan Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan
rl:nmr r nr'lza ci

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung
jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan
f 7^,^^--,^:1_^ ^:I\UIITt-tIIIKASI.

Pasai 97

(1) Divisi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi sesuai dengan bidangnya.

{2} Da-lam men3relengga-rakan kegiatan sebagaimana C,imaksud pada ayat {1),
Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator.

(3) Pembentukan dan penutupan Divisi dilakukan oleh Rektor sesuai dengan
lzpl-rrrfrrlranr\1-(ru LuLlc)tL.

Pasal 98

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf
e, Pasal 86 huruf e, dan Pasal 95 huruf d mempunyai tugas meiaksanakan
kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam
Unit Pelaksa.na Teknis

Pasal 99

(1) Unit Pelaksana Tel.;nis merupakan unsur penunjang ]'ang diperlukan
untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan UNAND.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung
jawab kepada Rektor.

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 100

Unit Pelaksana Teknis terCiri atas:
a. UPT Perpustakaan;
b. UPT Pusat Bahasa:
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c. UPT Laboratorium Dasar dan Sentral;
d. UPT Sumber Daya Hayati Sumatera;
e. UPT Kewirausahaan; dan
f. UPT Layanan Internasional (Irxemational Officel.

Pasal 101

{U UPT Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang
perpustakaan.

(2) UPf Perpustakaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan
oleh Wakii Rektor I.

Pasal 102

T TDrF Dornr r qtqlz,vr r . -.1,*-,*.d.&fl mempun5rai tugas melaksanakan pembeian la5ranan
kepustakaan untuk keperiuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

Pasal 103

Dalam melal<sanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 102, UPT
Perpu stakaan menyelenggarakan fungsi :

a. pen1rusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
b. pengoiahan balan pustaka;
c. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
d. pemeliharaan bahan pustaka; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan.

Pasal i04

UPT Perpustakaan terdiri atas:
a. Kepala;
l- Q'.?'l-'^-i^- T?ta USaha: danv. uuvuqbr@r r<

c. Kelompok Jabatan Fungsionil /TenagaTeknis.

Pasal 1O5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan
rencana kebutuhan, penyediaan, pengolahan, cian pemberian layanan
pustaka serta urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan,
barang milik negara, dan kerumahtatrggaan UPT Perpr-r-stalcaan.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung
jawab kepada Kepala UPT Perpustakaan.

Pasal 106

{1) UFrf Pusat Bahasa merupakan unit pelaksana teknis di bidang
pengembangan pembelqi arwr dan layanan kebahasaan.

{2} UPT Pusat Bahasa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan
oieh Wai<ii Prekjor i.

Pasal 107

UPT Pusat Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan
pembelajarar4 peningkatan kemampuan, dan tes bahasa.
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Pasal 108

Dalam melaksanalcan tugas sebagaimana dirnaksud dalarn Pasa-l 107, UPT
Pusat Bahasa menyelen garakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pengernbangan pembeiajarafi. bahasa;
c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan

tenaga kependidikan;
d. peiaksafiaan tes kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga

kependidikan; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pusat Bahasa.

Pasal 109

UPT Pusat Bahasa terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompck Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 1 10

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan
rencana, program, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang
milik negara, dan kerumahtanggaan UPT Pusat Bahasa.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung
jawab kepada Kepala UPT Pusat Bahasa.

Pasal 111

(1) UPT Laboratoriurn Dasar: dan Sentral merupakan unit pelaksana teknis di
bidang layanan laboratorium dasar dan sentra-l untuk program
pendidikan, program penelitian, dan program pengabdian kepada
masyarakat.

(2) UFrf Laboratorium Dasar dan Sentral dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I.

Pasal 1 12

UPI Laboratorium Dasar dan Sentral rnempun3rai tugas rnelaksanakan
layanan laboratorium dasar dan sentral untuk program pendidikan, program
penelitian, dan program pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 1 13

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, UPT
Laboratorium Dasar dan Sentral menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana, pfogram, dan anggaran;
b. peiaksanaan lay'anan iaboratorium dasar dan sentrai untuk prograrn

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen
dan mahasiswa: dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Laboratorium Dasar dan Sentral.
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(1)

(2)

Pasal 1 14

T IEyT T ol-rnrof nrirrm T-\ocor rlon Qenfrol fprr{iri ol ac.vr r uquvrqLvttqtar uaJu u@r uvrrLr4 LUrurrr 4Lqo.

a. Kepa-la;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
r lZplnmnnlz Tohofon L-rrnocinn ql /'lenoao 'Telzniav. r\vrvrrruvr\ uqvqL@r r qrrSorvtL.ul L urrq64 r vr\rlru.

Pasal 1 15

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas meiakukan urusan penyusunan
rencana, pfogram, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang
milil. nF6o?o Aon l.ontlmohionscoon T TDT T ohnrofnrirrm T-\ocar rion Qpnlrolrrrrrrr\ rrvS@4.r u4r r\ulurrr(lrL(lrFjaao@r vL L uquvrqLvrrurrr uqJ@ u@r uLrrLrc.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung
jawab kepada Kepala UPT Laboratorium Dasar dart Sentra-l.

Pasal 1 16

{1) UPf Labcratcriurn Sumber Daya Ha;rati Surnatera merupakan unit
pelaksana teknis di bidang layanan laboratorium sumber daya hayati
sumatera untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
m n orra ro izaiIIIADY AI ANAL.

(2lrUPl Laboratorium Sumber Daya Hayati Sumatera dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I.

Pasa-l 117

LiPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Sumatera mempunyai tugas
melaksanakan layanan laboratorium sumber daya hayati sumatera untuk
program pendidikan, peneiitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal It7, UW
Laboratorium Sumber Daya Hayati Sumatera menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksarraan la-yanan laboratorium sumber daya hayati sumatera untuk

program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi
dosen dan mahasiswa: dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha UPT r.aboratorium Sumber Daya l{ayati
Sumatera.

Pasal 1 19

UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Sumatera terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Lrsaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsionall Tenaga Teknis;

Pasal 12C

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusun€m
rencana, program, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang
milik nega-ra, dan kerumahtanggaan UPI Labcratorium Sumber Da3ra
Hayati Sumatera.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung
jawab kepaCa KepaJa iiPT Laboratorium Sumber Daya Fiayati Sumatera.
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Pasal 12i

(1) UPT Ke,"virausahaan merupakan unit pelaksana l-eknis di bidang
pelaksanaan program kewirausahaan di lingkungan UNAND.

{2) UPT Kewirausahaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan
nlal.r II/n1ril Dai-fnr IIvwtt Ya @r I\LAtvr tl.

Pasal I22

UFrI Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan program
kewirausahaan di lingkungan UNAND.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasa-l 122, UYI
Kewirau sahaan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan;
c. pelaksanaan administrasi kegiatan kewirausahaan;
d. pelaksanaan pengelolaan usaha UNAND; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha LIPT Kervirausahaan.

Pasal 124

UPT Kewirausahaan terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsionall Tenaga Teknis.

Paeal 1 ?(

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan
rencana, program, keuangan, kepegawalan, persuratan, kearsipan, barang
milik nega-ra, dan kerumahtanggaan UPT Kern'irausahaan.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung
jawab kepada Kepala UPT Kewirausahaan.

Pasal 126

(L) UPT Layanan Internasional merupakan unit pela-ksana teknis di bidang
pelayanan dan fasilitasi urusan internasional.

{2} Untuk kepentingan operasional yang bersifat internasional, UPT Layanan
internasionai dapat rnenggunakan nornenklaiur Internatio na! Office.

(3) UPf Layanan Internasional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
dikoordinasikan oleh Wakil Rektor IV.

Pasal 127

UFrI Layaaan Internasional mempunyal tugas melaksanakan urllsan
fasilitasi kerja sama internasional, pelayanan mahasiswa internasional, dan
promosi UNAND.

Pasal 128

Dalam melaksa-nil<an tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal L27, UYt
Layanan I ntern asional menyelenggarakan fu n gsi :

a. peiaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
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b. fasilitasi kerja sama internasional;
c. pelaksanaan Layanan mahasiswa internasional;
d. pelaksanaan promosi UNAND; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Layanan Internasional.

Pasal 129

UPT Layanan Internasional terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagial Tata lJsaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 130

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan
rencana, program, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang
^;1;1- A^^ 1-^^,^^L-+nnn^^^- T TDT T ^,,^-^- T-+---^ni^anlrIl.f.-lll\ rlr,t;rr-l 4., \l(i-rt nr..l t'|llrdJ-LLlrJtt;i;.AAJ-I L, I I trO.JlLrtOJL llltt-.tltd-Dl\JttaL.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung
jarvab kepada Kepala UPT Layanan Internasiona-l.

Pasal 131

Kelompok Jabatan FungsiondlTenaga Teknis sebagainnana dimaksud dalarn
Pasal 104 huruf c, Pasal 109 huruf c, Pasal 114 huruf c, Pasal 119 huruf c,
Pasal I24 huruf c, dan Pasal 129 huruf c mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perunCang-undangan.

BAB III
ESELONISASI

Pasal 132

I(epala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a=
Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon IILa.
Kepala Subbagian aCalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 133

Setiap pirnpinan satuan orgalisasi di lingkungan UNAND dalarn
melaksanakan tugasnya wajib:
a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di

lingkungaa masing-masing satuan organisasi di lingkungan UNAND
maupun dengan instansi lain di luar UNAND sesuai dengan tugasnya
masing-masing;

b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi pen3ztmpangan
supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengikuti, mema-tuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepa-da a-tasan
masing-masing;

d. menyampaikan laporan trerkala tepat pada waktunya; dan
e. bertanggung ja'wab memimpin daurt melakukan koordinasi dengar'

bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pirnpinan satua-rr orga:risasi yang rnenert-rrta iaporan dari pimpinan
satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan
sesuai dengal kebutuhan dan ke.,rrenangann]/a.

I1\
I ll

{21
(3)

{1}
\^,1

| /l
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Pasa] 134

Wakil Rckfnr T)r-kcrr f)irelrfrrr Pascnsqriqnq Kefrr^ r ^-^^1-^-^ r'-^^-1 - n:"^ r "-a. LcrrruaBfc,, r\cpi4la I>rru, L-Licrr

Kepala Unit Pelaksana Teknis, menyampaikan laporan kepada Rektor dengan
tembusan kepada Biro Lrmum dan Keuangan dan satuan organisasi lainnya
yang secara iungsional mempunyai hubungan ke{a dengan Ui\*Ai{D.

BAB V
KETENTUAN LAIN_LAIN

Fasal i35

Perubaha-n orgarrisasi dan tata kerja UNAND rrrenurut Peraturan ini,
diteiapkan oieh ivienteri Penciidikan dan Kebudayaan setelah mendapai
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur nega-ra dan reformasi birokrasi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

(1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor A$610 / 1995 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Llniversitas AndaJas dan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor O384lO I L993 tentang Pembukaan
Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Serta Fakuitas Teknik Pada
Universitas Andalas rnasih tetap dilaksanakan sampai dengan Organisasi
dan Tata Kerl'a Universitas Andalas disesuaikan dengan Peraturan
Menteri ini.

{2) Peni'esuaian sebagaimana
lambatnya dalam waktu 1

Menteri ini.

dimaksud pada a-.rat (1) dilakukan selambat-
(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan

Pasa-l 137

Jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 3abatan
Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 adalah jabatan yang
sama dengan jabatan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan sebagaimana
diatur dalam Peratui'an Presiden Nomor 65 Tahun 2OO7 tentang Tunjangan
Dosen sampai dengan ditetapkannya peraturan tentang tunjangan jabatan
Wakil Rektor dan Wakil Dekan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasa-l 138

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 01961011995 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Andalas dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nornor A3S4/O11993 tentang Pembukaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Serta Fakultas Teknik Pada Universitas Andalas dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 139

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oraltg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indortesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2OI2

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2A12

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT2 NOMOR 434

Salinan sesuai dengan aslinYa.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kernenterian Pendidikan budayaan,

ra.1r.g Moenta,S.H., M.H., DFM


