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KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT BISI{IS MUHAT*T#ADIYAhI BEKASI

Nomor: 0B4lKEPrll.3.AUrDI2Ot S

TENTANG -
JOB DESGRIPTION, '

I'UEWEHANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMIMPIN STRUKTURAT DAN KARYAWAN
INSTITUT BISNIS MUHAMMABIYAH BEKASI

?

REKTOR I NSTI TUT Bl Shll S M U HAMftTIADIYAH BEI(ASI

Dengan Rahmat Allah SWT, Rektcr IBM Bekasidengan ini:

lHenimbang : a. bahwa untuk kelanearan peiaksanaan tugas dan progran"i

Mengingat

*. bahwa i:ntuk maksuei tersei:r.rt pada d'liti;m #i atas. ri^;;i'.=.

perlu ditetapkan .Surat Kepurusa: ; iielit.*i" iBM Eekasi.

a U,i,:ang Undai ,g RcpuF'rrr" l, ' ,-1*3'; t\i -. t*u l:I i : r::'

tentaRg Sistem Pendigr::arr N&srofi 3t

-, 3. Undang Unelang Republik lndenesia No= 12 Tafit;n 7*17
tentanq Pendidikan Tinggi

e. Peraturan Pemerinten l{* .312014 Tentang Penyei*r-;ggara=n
Pe;:dieiikan Tinggi elan Feitireie'iaan Fergi;riiai: Titggi

i. Fei"rnenristekdiKi i"!o. .44 Teh'-i- 2815 .*r,tcng Star:iar
Itasisn=i Peneirdikan Tingqi Ang;iat-an Dassliai i - l;ggei3i1
Runra:h Tangga Muhar nmasiyah:

e. Pedrman Pimpinan Plrset Muha,rnrsdiyeh Nomoi'

O?JPED/I.O lBtZ.A1? ter:tang Pergunuan Tinggi
Muhammaciiyah;

f. Ketentuan. Majelis Pehdidikan Tin$gi' Pin:pinah Pusat
Muhammadiyah Nsrnoc 178lKET/1.31DftA12 tanggal 12

-- -Sya+en 1#{ilg} Juli-*O12-&4 Tentang Per€uruan Tinggi - -
Muhammadiyah.

g. Keputusan Pimpinan Pusat L4uhammadiyah Nomor
013/KEPll.0lDl2019, tanggal 30 Jurnadil Awal 1440H/CI$

Januari 2019 M tentang pengangkatan Rektor institut Bisnis
Muhammadiyeh Bekasi Masa Jabetan 201 9-2A23:

.l

,. :\#****+"
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.r#l**-t h. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rl Nomer
lVglElDftA14 tanggal 17 Oktober 2U14 tentang pernberian ljin

Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian
Ihstitut Bisnie Muhammadiyah Bekasi;

i. Statuta IBM Bekasitahun 2019
' j, Renstra IBM Bekasitahun 2019 --

Pembahasan dan keputusan rapat pimpinan lnstitut Bisnis
Muhammadiyah Bekasi pada tanggal 10 Scptember 2A19;

TMENqUTUSK&N

JOB BESCRIPTION, WEWEHAriG DAh! TAruGGUruG JAWAE
PETfrIMHH STRUKTURAL DAhI KARYAWAN INSTITUT
BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

: Menetapkan Job Deseriptien, wewenang dan tanggung jawab
pemimpin strukti;ral dan karyawan I nstitut Bisnis Muhammadiyah
Bekasi sebagaimana terdapat eialam lampiran da* merupakan

:

JiK*q Kemudian hali tcrdapat kesalahan *an atau lcekeliruaii,
mara i',epr;tusan ir'ti ;iapat eiitinlau ker-rine!!

Keputi;sen ini berlaku sejaK tanggal direiapkan

Berdasarkan

Menetapkan

Pertame

Kedua

Ketiga

Ditetapa*;: d;
Tanqgai

Rekii:ri.

Bereasi
X0lu.luharram f 441 H
r0 Septembcr 2019 M

M25017401i86A 827

I

Tembusan Kepada Yth :

1. Majelis Diktiiitbang PP Muhammadiyah
2. Ketua BPH IBM Bekasi
3. Arsip

t
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LamBiran

Surat
Nomor
Tanggal

'{re

Keputi"rsan Rektor IBM Bekasi

084 /KEP/I l.3.AUlDl201 s
'i0 Muharram 144i li
10 Septernber ?019 M

I JOB DESCRIPTION,
WEWEHAftIG DAN TANGGUNG. JAWAB

PEMIMFIN STRUKTURAL DAN KARYA1trAN
IBM BEKASI

1. BPH (Badan Pembina Hariani
e" Memantau dan mengarahkan jalannya operasional dan manajeriai karnpus
b. Menerima laporan clar;civitas akademika IBM Bekasi
e. Mengangkat dan memberhentikan dascm dan karyawan IBM Bekasi
"{ in^"*F-e;i.- -i -*---jnri i--nee{Ll, ,Vl€t i lus ; lr.*. l ! v,\Jr I t(-r Iug#r ReHgur4

eaiorr pirnpinan di iBnil Bekeci yeitu. iJVaFi; Rei<,to:", il,+Kar,, K.=pri'ei, LPPFtri,

tPM dan Lenrhaga sctingkat iainni'a
+ i,itembU*t if :, .F-+i=1f,: ign Fci^eil:;r^: ii-: ii.i\jy i,34qeF-:SAig:;i :,:A*Xili;= l.:a

depat
f. lJeiepu-r(an perkemrairgaR dan keaeaan kampi:s ke iu,lajiei=*intiliti;ang dan

ke PP Muhammadil'ah.

2. Rektor
a. Bertanggirng Jawab jeiannya operesiona! dan manajerral kampus
b. Beltanggung jawab terhadap manajemen, lapCIran dan pemi:ukuan keuangan
b. Berkomunikasi eienga* pemerintah, swasta dan tembaga di iuar karnpus

r.intuk rrenge; nbangan kampi,rs
c. Membuat keputusan atas kebijakan yang dibutuhkan kanrpus beik baik

melalui mekanisme rapat atau komunikasiantar pimpinan
d. Mengakomodir dan mengindahkan amanat dan peraturan Persyarikatan

.--,1, Muhammadiyah
e. Mengangkat dan memberhentikan jabatan strueturai pinipinan IBM Bet<asi

dengan mengindahkan rekomendasi dan catatan dari BPH iBM Bekasi unti;k
Dekan, Kaprodi, LPM, LPPM; dan jabatan selingkat lalnnya

f. Mengusulkan kepada BPH IBM Bekasi untuk mengangkat atau
memberhentikan karyawan atau dosen IBM Bekasi.

3. Wakil Rektor
a. Bertangung jawab penuh kepada rektor
b. Ber{ang

pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan
e. Menggantikan rektor ketika berhalangan dalam aeara atau sebuah kegiatan

iii
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4. Dekan
a" Mengkoordinir jalannya program studi yang berada dibawahnya baik dalarn

ranah akademik, proses pembeiajaran, peningkatan SDM Bosen dan lainnya.
b. Membugt,dan menerbitkan Jumail Fakultas sebagai umdah penerbitan jurnal

ilmiyah dosen dan mahasisvua
c. Membuat kajian, seminar atau disfdsi yang untrlk kemajuan kualitas prCIses

dan lulusan
d. Membentuk ikatan alumni dan mengarahkan alumni untuk mendapat

pekerjaan

. e. Bekerjasama dengan Lembaga penunlang jalannya akademik dan proses
pembelqjaran di kampus.

5. Ketua Program Study
a. Memantau pelaksanaan jalannya proses akademik dan pembelajaran harian

diprodinya.
b. Menyusun jadwal prkuliahan di prodinya bekerjassrri& dengan prodi lain,

dekan dan wakil rektcr"
daram i:imbingar: ar"eoemik/skripsi,

minaUprestcsi, d€n rneiilbentr, pei'n:asaiahan yarig eiihar'{a:-,, rilanasiert'a
SeeAfA t,'TtUm

d. Berk"emu,:iHa=; =iit;:' 
ii;ngefi peia issei: teteg.: *a;'; ti;ei< i=.tep pr+ei uiitr"iK

pengemne'r==n i.=iim,;an, ai;eaiiasi ;ian kepai:gi'"ai.an ai{a{'i€n:iK il-":ifi
.bekeryasama dengarr i-enrbaga lai;rnya"

e, Berhak mengusulkan beasiswa untuk mahasiswanya flan mengiisr.rikari studi
ianjut urtui< deser,.

6. tPM, Humas dan RT
a. Mernbuat paneli:an sta.ndar mutu yang dibutul:kec-r eleh kan:pus. dengan

mengscrr kepada PTM lain.
b. Mennantau dan membuat kajian atai; survey jalannya preses akadcnrik

karnpus baik ke daiam ataii ke iuar.
c. Berhak mengumumkan dosen, karyawan dan mahasiswa berprestasi setiap

_ sernester untuk mendapat penghargaan rektor.
.. -- -d.- lVl€nerima dan mernfasilitasi tamu yang berkunjung ke IBM Bekasi.

e. Memfollow up program i-ektor rintuk pelaksanaan MoU dengan l-embaga
calori mitra.

-danBagSDM

a. Membuat pei"encanaan untuk penelitian yang akan dilaksanakan oleh dosen
dan mahasiswa {

?

l'l

i

i

f. Memantau jalannya MoU yang telah terlaksana supaya berialan sesuai yang
telah disepakati.

g. Merneriksa, memperhatikan dan mengatur sarana dan prasarana kampus dari
pemeliharaan, perbaikan dan pengadaanlpenggantian.

i
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b. Membuat perencaan pengabciian kepada masyarakat dalam bentuk KKN atau
pengabdian lainnya

c. Membuat standar mutu dan panduan operasional penelitian dan pengabdian=
d. {tlengarahkan dan menjadwal para desen untuk melakukan penelitian dan

pengabdian.
e. MemBersiapkan dan Memproses. persyaratan untuk kenaikan pangkat

akademik dssen 
.: 

-

f. Menghitung kehadiran dan ketepatan kehadiran karyawan, pimpinan dan
dosen"

g. Memproses dan mempersiapkan berkas pembuatan NIDN
h. Memberikan eatatan kepada Rektor karyawan atau dosen yang dipandcng

tidak layak untuk melaksanakan tugas.

I Pusat Kajian AIK
a. Mewarnai aktifitas elan kegiatan kampus eiengan niiar-nilaiAiK
b. Membilat pereneanaan dan melak:anakan darul arECIm Fimpinan, desci"l daR

karyawan.
s. Ir4eiaksanaldan proses perkaderan bagi mahasiisa bekerjasan:a dengen iMir{

qan BEM
ei. fuienyeiefigga;'akan ftegiat=n keagia*-iaan ri k"*ir^ipus seperti Kuiiaiq ***o,

kuitum Dzuliur .Jari LctiGgainya
e. F+lelaporkan r+;:a*= r"ehor; Fir::pinai:. Di:s+n a'iar: i,ary;e1.r.ira* Sieng il€i<:r.q.l

tidak sct'-lai ai=- sei;;e;, deRgan ni;ai-niiat Aii.i

S. BAAK {Biie admi;:,sri-asi Akademii-. dan Kertianasisvr,aanj
a. Mer:ghimpun. meiapcrl€n data mai:asiswa kedaiern systerR kementristekdiktl.
h. Menghinrpiln teft iil+raF*iii(an data nilai 

=r=haietvae. ful*mLruat aan irreitgaJ€IicaKaan pros*s eka*e;,rin r;ahasiswa ..:j*nlinar
prei$essllJucui S=r:^rir:ar reiayakan dan s*:'iiinai s<ripsi i:ekeijasai-'r': cieng=,.
'rfdarek" Denan *ei' i{api-*:eii.

*-'l fu-leneri;n= su,i"=: ke!';ar da,= m*suk seria r-'ierrgag;;i:li=<air. '"itang=isillk=n den
rrenrfei*w up sesue: <ebutuhannya.

e. Mempuet kernsep surat IBM diantarairya. suret unelei:gar:. Sl(, edaran dan
iain-r rya

f. Membuat berkas berkae )rang dibutuhkan untuk prCIses akaejemin cjan anoses
pembelajaran, diantaranya; daftar hadir, xanu ujian, surat keterangan kuiiah,
dan lainnya.

_ _ q. Mgmbuat nilai_ yuciibium bagi mahasjswa yang telah
mengikuti seturun perkuliahan.

.i, .:

10. UPT Perpustakaan ctan Umum
a. Membuat database buku dan mengklasifikasikannya sesuai dengan rumpun

keilmuan
- b, &iten

e. Berkomunikasidengan penerbit untuk mendapatkan buku-buku keluaran baru
baik sumbaRqan atau pengadaan. i

':'*l
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d. Membuat i;aftar hadir pengunjung perpustakaan.
e" Bertangung jawab akan keamanan, kerapihan dan ketertipan perpustakaan
f. Memfasilitasi mahasiswa untuk proses pencarian buku.
g" Memantar.i dan menginvgntarisir sarana prasarana kampus yang rusak untuk

segera dilakukan perbaikan bekerjasama dengan Bagian Rumah Tangga.
h. Pembag ian:uangan u ntuk proses perki.rliahan mahasiswa.

i 1. UPT Laboratorium dan Umum
a. Menjaga kebersihan, keamanan dan kerapihan eemputer
b. Mernpi-oses Update soft'arare yang dibutuhkan begalan dengan baik
e. Membuat ciata dan penjadwalan pemakaian laborararium
d. Membuat dan memfasilitasi keamanan serte ketersediaan jaringan listrik,

telepane dan internet kampus
e. Mendata dan merav*aUseliec ketersediaan proyekter i;ntuk prsses

pembelajaran.

f 2. UPT PMB dan Promosi
a. Melakukan promosi ke instansi luar bekerjasame dengan eiekan, kaprodi,

tPPtu4 dan lainya
B tv:eneflma fra!l irreilJati-ll p!CIS€S pen*i"iriaan rnJnASigv":? OAfLi setiap

tairuni:ya.

13. UP; Ltvebsiie aan t-)igii*iisasi Kar,;pi;s
a" I''4;':geiaia dar mengxe*rdir:ii" ::iVebsits Kampus s+fia r::+dia. Jlgruei s*iine

lainnya; faeebook, tu;itter, instagram elll
b. Meneari materi atau bahan untuk eii upload - r:ek*rjasame dengaR serururi

=;'Eitas 
axadernika kampus

e. Mengeieia ciar: menejorortq unture teria.ksa;,a'iyft pirlses eriGilaiisa-si kafitiius

n4. Bagian Keuangan
a. Bertanggung jawab ctas uang kcliieg^ dan masr:k
b. Membuat laporan pembukuan penerimaaR eien pengeir.iaren
c. Bertanggung jawab penuh kepaeia rektcr
d. Berhubungan dan komunikasi dengen pei-nankan
e. Melakukan pembayaran kaleu eda disposisi pimpi-an {Rektor ejari ,,./axil

Rektori

15, Bagian KeatEanan
a. Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban kampus selama 24 j;am
b. Bertanggung jawab atas keamanan keneiaraan pimpinan, dosen eian

mahasiswa
e. Berkoordinsi dengan Gedung sekitar untuk keamanan, parkir kendaraan dan

lainnya.

I
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16. Bagian,Kebersihan
a. Melalukan proses kebersihan dan kenyamanan kampus bgrupa; kebersihan

ruang pimpinan, dosen, ruang kelas dan toilet
b. Menyediakan air minum untuk pimpinan \
e. Membantu tenaga keamanan setelah Bekerjaan selesai

I

l Ditetapkan di
Tanggal

Bekasi
10$tiuhqrraln.144i H
10 Septemb* 2019 Fd

Rektor,

fflS,U/IuS&{: G42.5*!74!}f /868 827

Yir: l

4,. Majelis Diktiiitbang pP tuirihammadiyah
2. K;tiia BPF{ iBtul Eel<asi
.:. "1t slP

.i

1
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