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KATA PENGANTAR 

 

 

Struktur Organisasi UJM SEPK dan TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) Jurusan dan 

UJM SEPK  ini  diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas seluruh civitas 

akademika Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan dalam pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. 

Dengan tersusunnya Struktur Organisasi UJM SEPK dan TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) 

Jurusan dan UJM SEPK ini di harapkan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan akan lebih 

mudah melaksanakan tugas-tugasnya. 

 

 

 

Malang, 20 Juli 2010 

 

 

 

NIP. 19591005 198503 1 004 
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Penanggung Jawab  

(Dekan) 

Pengarah      (PD I) 

Koordinator (Kajur) 
 

K  e  t  u  a 

Sekretaris 

Anggota 

Dosen Mahasiswa 

Gambar 1. Struktur Organisasi Unit Jaminan Mutu (UJM) Jurusan SEPK-FPIK-UB 
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Gambar 2. Posisi UJM dan GJM dalam Struktur Organisasi di Fakultas 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya 
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Tugas Pokok dan Fungsi 

(TUPOKSI) 

Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan 

 

Ketua Jurusan: 

a) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, meliputi: (a) Menyusun kalender 

akademik sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku; (b) Menyusun jadwal kegiatan 

pembelajaran; (c) Melaksanakan kegiatan pebelajaran baik teori maupun praktek;                            

(d) Melaksanakan pembinaan sivitas akademik sepanjang menyangkut kegiatan pendidikan dan 

pengajaran; (e) Menyusun rencana kebutuhan pembiayaan pada tingkat jurusan, sesuai dengan 

prosedur yang berlaku; (f) Menyusun dan merealisasikan keperluan sarana dan prasarana teori / 

praktek; (g) Merencanakan dan merealisasikan pelaksanaan evaluasi belajar. 

b) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi di tingkat unit kerja yang berada di bawah 

kewenangannya (laboratorium / instalasi, dll). 

c) Melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan unit kerja 

yang berada di bawah kewenangannya. 

d) Memelihara dan mengupayakan kesejahteraan dan kenyamanan kerja bagi unit kerja yang 

terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran di jurusan, dengan mengutamakan prinsip koordinasi, 

integritas, sinnkronisasi dan simplifikasi (KISS), dalam membangun pelayanan prima untuk 

memperlancar tugas dan fungsi jurusan. 

e) Memberi bimbingan, arahan dan pembinaan kepada sivitas akademika dalam lingkungan 

jurusan, yang menyangkut kegiatan yang menjadi wewenang jurusan. 

f) Memberi saran dan usulan tentang pengembangan kegiatan akademik di jurusan. 

g) Bekerjasama dengan unit kerja yang lain untuk mencapai tujuan organisasi. 

h)   Melakukan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidangnya. 

i)    Bertanggungjawab kepada Dekan FPIK 

Sekretaris Jurusan: 

a) Membantu ketua jurusan dalam bidang kesekretariatan jurusan. 

b) Menyelenggarakan semua kegiatan pelayanan administrasi jurusan, meliputi:   (a) Usulan sarana 

dan prasarana pendidikan baik teori maupun praktek; (b) Dokumentasi kegiatan jurusan;                  

(c) Dokumentasi perangkat kurikulum dan sarana 
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pendukungnya; (d) Pemeliharaan sarana / prasarana di secretariat jurusan;  (e) Kesejahteraan 

sivitas akademika yang menyangkut kegiatan jurusan. 

c) Memproses laporan kegiatan jurusan baik insidentil maupun periodik, berdasarkan 

bahan‐bahan yang diperoleh dari laboratorium dan instalasi. 

d) Bertanggungjawab atas kelancaran tugas administratif  jurusan. 

e) Bekerjasama dengan unit kerja yang lain untuk mendukung kelancaran tugas jurusan. 

f) Melakukan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya 

g) Bertindak atas nama ketua jurusan, apabila ketua jurusan tidak hadir / berhalangan hadir 

dalam pelaksanaan tugas. 

h)   Bertanggungjawab kepada ketua jurusan. 

Ketua Program Studi: 

Mempunyai tugas pokok membantu Dekan menyelenggarakan hal‐hal yang berkaitan dengan Program 

Studi dan dalam melaksanakan tugas pokoknya Ketua Program Studi: 

a) Menyusun, melaksanakan program yang berkaitan dengan legalitas dan kualitas studi, dan 

minat studi mahasiswa. 

b) Membuat rencana peningkatan mutu studi, mahasiswa dan alumni. 

c) Membuat evaluasi rutin berkala secara tertib dan sistematik didalam program studi. 

d) Membuat tugas‐tugas yang berkaitan dengan program studi secara terencana, terukur, 

terpadu, dan tertib. 

e) Menyusun dan mengendalikan rencana pengembangkan program studi. 

f) Melaksanakan koordinasi dengan unit lain dalam rangka peningkatan dan 

pengembangan program studi. 

g) Bertanggungjawap kepada ketua jurusan. 

Ketua Laboratorium/Studi: 

Ketua Laboratorium / Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi 

persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian tertentu dan 

bertanggung jawab langiung kepada Ketua Jurusan Laboratorium / Studio. Mempunyai tugas 

melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu sebagai 

penunjang pelaksanaan tugas pokok jurusan sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan. 
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Tugas Pokok dan Fungsi 

(TUPOKSI) 

Unit Jaminan Mutu (UJM) 

Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan 

 

 

 

Unit Jaminan Mutu (UJM) 

Tugas UJM yaitu membantu Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dalam peningkatan mutu melalui: 

a) Penyusunan dokumen (Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK) 

yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur di 

tingkat jurusan. 

b) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Jurusan dan EPSBED (Laporan Elektronik Evaluasi Diri Program 

Studi Berbasis Evaluasi Diri) PS tiap semester. 

c) Penyiapan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA). 

d) Peningkatan mutu jurusan berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi. 

Ketua UJM: 

Memiliki tanggungjawab dan wewenang mengkoordinasikan: 

a) Penyusunan dokumen (Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK) 

yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur di 

tingkat jurusan. 

b) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Jurusan dan EPSBED (Laporan Elektronik Evaluasi Diri Program 

Studi Berbasis Evaluasi Diri) PS tiap semester. 

c) Penyiapan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA). 

d) Peningkatan mutu jurusan berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi. 

Sekretaris UJM: 

Memiliki tanggungjawab dan wewenang: 

a) Mewakili ketua ketika berhalangan dalam menjalankan tugas. 

b) Menyusun draft rapat anggota UJM Jurusan SEPK. 

c) Mengkoordinasikan kegiatan internal administrasi dan kerumahtanggaan UJM. 

d) Mengkoordinasikan penyusunan laporan seluruh kegiatan 
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Anggota Unit Jaminan Mutu: 

Memiliki tanggungjawab dan wewenang: 

a) Membantu tugas ketua dan sekretaris untuk seluruh kegiatan. 

b) Mewakili ketua dan sekretaris ketika ketua dan sekretaris berhalangan dalam menjalankan 

tugas. 

 


