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PERATURAN REKTOR 

Institut  Agama Islam (IAI) 

 Al Mawaddah Warrahmah Kolaka  

Nomor: In213094/R/HO.00.07/009/XI/2019   

Tentang 

 

Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Ruang Lingkup 

IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 

 

Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

c. 

bahwa kebebasan akademik dilandasi pada kepatuhan 

kepada nilai-nilai, etika, moral dan akhlak  yang bersifat 

normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh 

dosen dan mahasiswa  sebagai insan akademik melalui 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan 

 

bahwa untuk melaksanakan tugas dan kegiatan akademik di 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dosen dan mahasiswa sebagai insan akademik 

perlu memiliki pedoman dan prosedur pelayanan sebagai 

acuan dalam melaksanakan tugas.  

 

Bahwa atas dasar pemikiran pada huruf a dan b di atas, 

perlu ditetapkan Pedoman Pedoman Tugas Pokok dan 

Fungsi Pejabat Ruang Lingkup IAI Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka sebagai acuan dalam memberikan 

pelayanan sehari-hari.  



Mengingat : 1. 

2. 

3. 

4. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  

Memperhatikan : Keputusan Senat Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka Tanggal 02 Maret 2018 Tentang Pengesahan 

Pedoman dan Prosedur Pelayanan. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  

 

Pertama : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al 

Mawaddah Warrahmah Kolaka tentang Pedoman Tugas Pokok 

dan Fungsi Pejabat Ruang Lingkup IAI Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka. 

Kedua : Pedoman dan Prosedur Pelayanan  sebagaimana dimaksud pada 

butir pertama di atas  tercantum dalam lampiran keputusan ini 

 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau 

kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di : Kolaka 

Pada Tanggal : 30 November 2019 

 

Rektor, 

 

 

Dr. K.H.M. ZAKARIAH, MA 

 

Tembusan, Yth: 

1. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 

2. Dekan Fakultas dalam Lingkungan IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 

3. Kepala Biro 

4. Kepala Lembaga 

5. Arsip. 



KATA PENGANTAR 

 

Pengelolaan manajemen dan administrasi Institut harus berpedoman pada aturan baku 

yang tertulis, yang telah disepakati oleh forum tertinggi di Tingkat Institut. Aturan Pedoman 

Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Ruang Lingkup IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka ini 

digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan manajemen administrasi setiap Program 

Studi. 

IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka telah membuat aturan Pedoman Tugas Pokok 

dan Fungsi Pejabat Ruang Lingkup IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. Pedoman ini 

dibuat berdasarkan kesepakatan rapat yang dihadiri oleh seluruh dosen di Institut Agama 

Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan 

pedoman kerja bagi para pejabat dan unsur-unsur pelaksana di bawahnya serta seluruh civitas 

akademika dalam mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan di IAI Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing 

secara profesional. 

Pedoman ini dipublikasikan agar pimpinan, dosen, asisten dosen, tenaga kependidikan 

dan mahasiswa IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka mempunyai panduan dan acuan yang 

jelas, sehingga semua kegiatan akademik dan non-akademik pada semua tingkatan program 

dapat terselenggara dengan lancar, efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

yang berlaku.  

 

        Kolaka, 30 November 2019 

 

 

 

        Tim Penyusun 
 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

TUPOKSI REKTOR IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

 

Pasal 1 

1. Menetapkan kebijakan, koordinasi, memantau, dan memberikan penilaian, atas 

terselenggaranya pendidikan tinggi di IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH 

KOLAKA; 

2. Menetapkan RENSTRA, RENOP, RIP, dan STATUTA  

3. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

rencana kerja dan anggaran tahunan Institut; 

4. Mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit di bawah 

Rektor berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku; 

5. Memberikan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap 

norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Institut; 

6. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan; 

7. Menentukan kebijakan pengelolaan anggaran Institut sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku; 

8. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat 

dalam pengembangan Institut; 

9. Melaporkan secara berkala kepada badan penyelenggara tentang kemajuan Institut; 

10. Mengusulkan pengangkatan Profesor kepada Menteri setelah melalui pertimbangan 

dan persetujuan majelis guru besar; 

11. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan kelembagaan PT 

12. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan arahan dari yayasan 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TUPOKSI WAKIL REKTOR 

 

Pasal 2 

TUPOKSI WAKIL REKTOR I IAI  AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Mengkoordinir penyusunan  Renstra, Renop, RIP dan Statuta; 

2. Mengkoordinir penyusunan strategi dan kebijakan di bidang akademik yang meliputi 

pengembangan kelembagaan, masa persiapan studi mahasiswa, proses pendidikan dan 

pengajaran, suasana akademik, proses pembelajaran, penelitian, pemberdayaan 

masyarakat dan publikasi; 

3. Mengendalikan kegiatan pengelolaan sumberdaya dan menjamin mutu secara 

berkelanjutan; 

4. Menandatangani dan memaraf surat dan dokumen sesuai ketentuan; 

5. Memberikan penilaian kinerja bawahan; 

6. Merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem informasi akademik 

yang terintegrasi;  

7. Merencanakan, memantau dan mengendalikan penegakan aturan tentang karir dosen;  

8. Merencanakan kompetensi dan karir dosen yang mendukung bidang akademik yang 

meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;  

9. Merencanakan standarisasi kurikulum mengarah pada pengembangan kurikulum 

perguruan tinggi (KPT);  

10. Melaksanakan koordinasi dengan Fakultas/Pascasarjana/Prodi, Badan Perencanaan 

dan Pengembangan dan Badan Penjaminan Mutu dalam rangka pengembangan bidang 

akademik;  

11. Menyusun laporan pertanggungjawaban secara periodik serta memori akhir jabatan 

pada akhir masa jabatan;  

12. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan selama satu bulan setelah terpilihnya 

Wakil Rektor I yang baru. 

13. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 

 

 

 

 



Pasal 3 

TUPOKSI WAKIL REKTOR II IAI  AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Merencanakan, menyusun strategi dan kebijakan bidang sumberdaya yang meliputi 

sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, sumberdaya aset, dan pengembangan 

unit binis Institut;  

2. Merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem yang ada di bidang 

sumberdaya dan pengembangan unit bisnis secara terintegrasi; 

3. Mengkoordinir penetapan pemantauan dan pengendalian tata aturan kepegawaian, 

keuangan, aset, umum dan pengembangan bisnis Institut; 

4. Menyiapkan rencana operasional (RENOP) di bidang sumberdaya;  

5. Melaksanakan koordinasi dengan Fakultas, Program Studi, supporting unit khususnya 

sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, sumberdaya aset, umum dan 

pengembangan unit bisnis dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya; 

6. Pembinaan kepegawaian, kesejahteraan dan mutasi/rotasi, cuti, rekruitment sampai 

dengan pensiun pegawai; 

7. Mengkoordinir pengurusan ketatausahaan dan penyelenggaraan hubungan 

masyarakat; 

8. Mengkoordinir pengolahan data bidang administrasi umum dan keuangan; dan 

Pelaporan semua kegiatan setiap periode (bulan, semester, tahun) kepada Rektor. 

9. Menyusun laporan pertanggung-jawaban secara periodik serta memori akhir jabatan 

pada akhir masa jabatan;  

10. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan selama satu bulan setelah terpilihnya 

Wakil Rektor II yang baru.  

11. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 

 

 

 

 

 

 



Pasal 4 

TUPOKSI WAKIL REKTOR III IAI  AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Merencanakan, menyusun startegi dan kebijakan di bidang layanan kemahasiswaan, 

alumni, promosi dan penerimaan mahasiswa baru yang meliputi pengelolaan kegiatan 

kemahasiswaan, alumni, promosi dan penerimaan mahasiswa baru; 

2. Merencanakan sistem dan model pembinaan lembaga kemahasiswaan yang dinamis 

dan mampu mengakomodasi aspirasi mahasiswa; 

3. Merencanakan pengembangan diri mahasiswa yang meliputi kegiatan ekstra kurikuler 

dan prestasinya baik aspek penalaran maupun minat dan bakat; 

4. Mengkoordinir sistem promosi dan penerimaan calon mahasiswa baru strata 1 dan 

strata 2; 

5. Mengkoordinir sistem penataan peraturan kemahasiswaan bidang akademik dan non-

akademik di tingkat Institut; 

6. Menyusun dan menetapkan rencana operasional (RENOP) di bidang kemahasiswaan, 

alumni, promosi dan penerimaan mahasiswa baru strata 1 dan strata 2; 

7. Merencanakan informasi dan kemudahan akses lowongan pekerjaan bagi alumni; 

8. Mengkoordinir dan menyebarluaskan informasi lulusan dan pelaksanaan tracer study; 

9. Melaksanakan koordinasi dengan fakultas dalam rangka pengembangan bidang 

kemahasiswaan, alumni promosi dan penerimaan mahasiswa baru 

10. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara periodik serta memori akhir 

jabatan pada akhir masa jabatan. 

11. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan selama satu bulan setelah terpilihnya 

Wakil Rektor III yang baru. 

12. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 5 

TUPOKSI WAKIL REKTOR IV IAI  AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Mengkoordinir perencanaan dan anggaran program kerjasama dengan perguruan 

tinggi lain, instansi-instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka pengembangan 

bidang akademik dan bidang sumber daya yang meliputi pendidikan, penelitian dan 

pengembangan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri; 

2. Mengkoordinir  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain; 

3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pihak Madrasah, Sekolah Islam Terpadu dan 

Pondok Pesantren; 

4. Mengkoordinasikan kegiatan kerjasama kepada kepala bagian kerjasama dan 

Labschool; 

5. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara periodik serta memori akhir 

jabatan pada akhir masa jabatan. 

6. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan selama satu bulan setelah terpilihnya 

Wakil Rektor IV yang baru. 

7. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan. 

 

                                                             BAB III 

TUPOKSI RUANG LINGKUP PASCA 

 

                                                              Pasal 6 

TUPOKSI DIREKTUR PASCASARJANA 

IAI  AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Menyusun program kerja dan anggaran pascasarjana 

2. Berkoordinasi dengan wakil direktur untuk mengakomodir secara keseluruhan kegiatan 

akademik, kepegawaian, dan kemahasiswaan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi ruang lingkup pascasarjana 

3. Berkoordinasi dengan WR IV dalam pelaksanaan kerjasama interdisipliner baik dalam 

negeri maupun luar negeri 

4. Mengkoordinasikan penjaminan mutu program magister dilingkungan pascasarjana 

5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik 

 



Pasal 7 

TUPOKSI WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA 

IAI  AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Mewakili seluruh kegiatan direktur dalam menjalankan tugas kepegawaian dan keuangan 

dan berkoordinasi dengan bagian terkait 

2. Melaksanakan koordinasi rutin administrasi dan proses pembelajaran dalam ruang 

lingkup pascasarjana 

3. Melakukan koordinasi akademik dengan ketua program studi 

4. Membuat laporan pencapaian program kerja dan anggaran 

 

BAB IV 

TUPOKSI RUANG LINGKUP FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI 

 

Pasal 8 

TUPOKSI DEKAN FAKULTAS  

IAI  AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Melakukan koordinasi dengan wakil dekan I, II, III dan ketua prodi; 

2. Mengkoordinir, dan melaksanakan penyususnan rencana strategis dan RENOP prodi 

yang hendak dicapai dalam masa jabatan 

3. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan anggaran persemester fakultas yang 

telah disahkan oleh Rektor; 

4. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memantau kegiatan pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensinya; 

5. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi kegiatan 

kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik 

dalam Negeri maupun luar Negeri; 

6. Melaksanakan pembinaan civitas akademika; 

7. Menelaah pembukan program studi baru; 

8. Melaksanakan tugan kedinasan lainnya dari Rektor 

9. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan tentang pencapaian program kerja dan 

anggaran fakultas kepada Rektor. 



Pasal 9 

TUPOKSI WAKIL DEKAN I FAKULTAS 

IAI  AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor bidang akademik; 

2. Membantu Dekan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, 

mengendalikan dan mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

3. Menelaah peraturan dalam bidang akademik; 

4. Membina dosen dibidang akademik; 

5. Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

6. Menyususun instrumen, melakukan dan membuat laporan pemantauan serta evaluasi 

proses pembelajaran setiap semester; 

a. Menyusun  jadwal perkuliahan dan membentuk panitia ujian semester; 

b. Survey kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran Dosen 

c. Survey kepuasan (Dosen, Mahasiswa dan Tendik) terhadap pelayanan Fakultas 

d. Monev absen pembelajaran Dosen 

e. Monev RPS 

7. Mengkoordinir kegiatan ujian akhir mahasiswa (Proposal, Komperhensip, dan 

Munaqasah) 

8. Membuat laporan monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat Dosen; 

9. Membuat dokumen SPMI tingkat Fakultas; 

10. Melakukan pengelolaan data administrasi dan membuat laporan tahunan bidang 

akademik; 

11. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan. 

 

 

 

 

 

 



      Pasal 10 

TUPOKSI WAKIL DEKAN II FAKULTAS  

IAI  AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor II dan kepala BAUK; 

2. Membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi 

umum; 

3. Menerima data dari BAUK untuk pembuatan data base kepegawaian (Dosen dan 

Tendik) tingkat fakultas; 

4. Menelaah kebijakan dibidang keuangan dan administrasi umum; 

5. Menyusun anggaran dan kebutuhan sarana dan prasarana fakultas untuk diajukan ke 

institut; 

6. Memberikan layanan teknis bidang keuangan dan administrasi umum; 

7. Melakukan analisis monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai tingkat 

fakultas; 

8. Merencanakan dan mengajukan kebutuhan SDM;  

9. Menjamin terselenggaranya kegiatan kearsipan dokumentasi dan surat menyurat baik 

digital maupun manual di lingkup fakultas; 

10. Mengarsipkan hasil rapat dengan membuat notulen dan bukti peserta rapat lingkup 

fakultas; 

11. Menerima data dan mengumpulkan berkas mahasiswa baru; 

12. Mengarsipkan berkas penyelesaian mahasiswa tingkat akhir (Ujian Proposal, Konpren 

dan Munaqasah) 

13. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Dekan; 

14. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan. 

 

 

 

 

 



Pasal 11 

TUPOKSI WAKIL DEKAN III  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor III dan Kepala BAAK; 

2. Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan kemahasiswaan, 

organisasi mahasiswa, minat dan bakat dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan 

alumni; 

3. Melakukan pembinaan kelembagaan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

4. Menelaah kebijakan dalam bidang kemahasiswaan; 

5. Menyusun pendataan mahasiswa secara detail dilingkup fakultas; 

6. Menyusun, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa; 

7. Menyusun pedoman kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa; 

8. Menyampaikan laporan tahunan kepada Dekan; 

9. Melakukan koordinasi dengan pengurus komisariat ikatan alumni; 

10. Melakukan survey tracer study alumi 

11. Menyeleksi penerima beasiswa dengan berkoordinasi bersama WR III  

12. Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru; 

13. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan. 

Pasal 12 

TUPOKSI KETUA PRODI  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Menjalankan   kebijakan   akademik  dan  standar mutu  pendidikan   yang  ditetapkan 

wakil Dekan I. 

2. Menyusun rencana kegiatan atau program kerja Program Studi.  

3. Mengkoordinasikan  kegiatan pendidikan,  penelitian  dan pengabdian  pada 

masyarakat di Jurusan. 

4. Melaksanakan pengembangan prodi di bidang  pendidikan, penelitian  dan pengabdian 

pada masyarakat. 

5. Mengembangkan   hubungan  baik  dan  kerjasama   dengan   pemangku kepentingan 

(stakeholder). 



6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  proses belajar mengajar di tingkat 

prodi. 

7. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Wakil Dekan I . 

8. Menentukan dosen pembimbing dan penguji tugas akhir. 

9. Melakukan evaluasi terhadap lama studi para mahasiswa. 

10. Mengkoordinasikan  pembuatan Silabus Acara Perkuliahan (SAP) dan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) pengajaran. 

11. Menentukan dosen pengampu mata kuliah tiap semester 

12. Membuat laporan ketercapaian program kerja PRODI. 

 

        Pasal 13 

TUPOKSI SEKRETARIS PROGRAM STUDI 

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

 

1. Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan jurusan.  

2. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan jurusan.  

3. Mengkoordinasikan kegiatan  proses  belajar  mengajar  bersama  dengan  Kelompok 

Dosen Keahlian.  

4. Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat prodi.  

5. Mengkoordinasikan  kegiatan laboratorium di lingkungan jurusan.  

6. Mengkoordinasikan   kegiatan  Praktek  Kerja  Lapangan  dan  atau  Kuliah  Kerja 

Amaliah Profesi mahasiswa.  

7. Menyusun basis data akademik kemahasiswaan di Prodi.  

8. Menyusun  basis data kegiatan  pendidikan,  penelitian  dan pengabdian  masyarakat  

di Prodi. 

9. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

TUPOKSI KEPALA BIRO DAN KEPALA BAGIAN 

 

Pasal 14 

TUPOKSI KEPALA BIRO BAUK IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

 

1. Menyusun program kerja BAUK; 

2. Memberikan penilaian kinerja tenaga kependidikan Biro Umum; 

3. Menandatangani dan memaraf surat dan dokumen sesuai ketentuan; 

4. Merekomendasikan penempatan dan jenjang karir pegawai/dosen; 

5. Menyelenggarakan kegiatan untuk pengembangan dan peningkatan 

kompetensi pegawai/dosen; 

6. Merekomendasikan pemberian penghargaan dan pembinaan pegawai/dosen 

kepada pimpinan perguruan tinggi; 

7. Bertanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan administrasi sumber daya 

manusia (pegawai/dosen); 

8. Bertanggungjawab untuk menjamin ketepatan standar mutu pelayanan umum; 

9. Bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan  rumusan kebijakan yang terkait 

dengan peraturan kepegawaian dan instrumen monitoring kinerja dosen;  

10. Bertanggungjawab kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi; 

11. Bertanggungjawab atas kedisiplinan pegawai; 

12. Melaksanakan koordinasi dengan tenaga kependidikan Biro Umum secara rutin; 

13. Menyusun rencana operasional (RENOP) tahunan di bidang umum dengan 

berkoordinasi kepada WR II dan WD II; 

14. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan yang telah dilakukan Biro 

Umum; 

15. Membuat dan meng up date data kepegawaian tingkat Institut; 

16. Memproses usul kenaikan pangkat pegawai/dosen; 

17. Melaksanakan analisis jabatan untuk keperluan jenjang karir; 

18. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah atasan; 

19. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihansetidaknya selama 1 (satu) bulan 

setelah terpilihnya Kepala Biro Umum yang baru. 

 

 



Pasal 15 

TUPOKSI KABAG. ADMINISTRASI UMUM  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Membantu kepala BAUK dalam menyusun  program kerja biro; 

2. Mengajukan rencana kerja anggaran tahunan biro; 

3. Membuat pedoman penggunaan pemanfaatan asset Institut; 

4. Bertanggungjawab atas terlaksananya penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan 

Institut; 

5. Bertanggungjawab atas pemanfaatan asset kantor; 

6. Bertanggungjawab dalam penyelesaian laporan kinerja BAUK; 

7. Menyelenggarakan administrasi kantor; 

8. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah atasan; 

9. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihansetidaknya selama 1 (satu) bulan 

setelah terpilihnya Kabag. Administrasi Umum yang baru. 

 

Pasal 16 

TUPOKSI KABAG. KEUANGAN DAN AKUNTANSI  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Mengajukan program kerja biro serta anggaran tahunan Institut; 

2. Mengesahkan bukti perintah pembayaran; 

3. Bertanggungjawab atas terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan sesuai 

dengan aturan yang berlaku; 

4. Bertanggungjawab atas keamanan sumber daya keuangan yang dikelola 

5. Bertanggungjawab dalam penyelesaian laporan keuangan Institut; 

6. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dalam proses penerimaan dan 

pengeluaran keuangan tingkat Institut; 

7. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah atasan; 

8. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihansetidaknya selama 1 (satu) bulan 

setelah terpilihnya Kabag, Keuangan dan Akuntansi yang baru. 

 

 



Pasal 17 

TUPOKSI KABAG. KEPEGAWAIAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN 

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Menyiapkan bahan sosialisasi draft peraturan perundang-undangan;  

2. Menyiapkan bahan penyusunan draft peraturan Institut 

3. Menyiapkan bahan penyusunan Surat Keputusan(SK);\ 

4. Menyiapkan materi kegiatan konsultasi hokum terkait surat gugatan 

atau pengaduan dari pihak lain; 

5. Mengumpulkan bahan dan menyiapkan konsep surat tanggapan; 

6. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan akta; 

7. Menyiapkan bahan penyusunan bantuan surat perjanjian/akta; 

8. Menyiapkan bahan pendampingan hukum; 

9. Mengumpul, menyimpan, dan memelihara arsip dokumen hokum (peraturan 

perundangan yang relevan dengan Institut,SK,dll); 

10. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah atasan; 

11. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihansetidaknya selama 1 (satu) bulan 

setelah terpilihnya Kabag. Kepegawaian dan Perundang-Undangan yang baru. 

 

                                       Pasal 18 

TUPOKSI KEPALA BIRO BAAK IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Menilai kinerja staf; 

2. Mengkoordinir pembuatan pedoman SOP Pelayanan Akademik; 

3. Menentukan program kerja dan rencana anggaran tahunan biro BAAK; 

4. Mengajukan Mendistribusikan pekerjaan kepada staf; 

5. Bertanggungjawab atas terlaksananya penyelenggaraan administrasi akademik dan 

data mahasiswa; 

6. Bertanggungjawab atas terselenggaranya rekrutmen mahasiswa baru; 

7. Bertanggungjawab dalam penyelesaian laporan kinerja biro 

8. Melaksanakan pelayanan administrasi akademik/pendidikan dan data kepada 

mahasiswa dan dosen; 

9. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah atasan; 

10. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihansetidaknya selama 1 

(satu) bulan setelah terpilihnya Kepala Biro BAAK  yang baru 



Pasal 19 

TUPOKSI KABAG. AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Membantu persiapan kegiatan ujian semester/skripsi/thesis; 

2. Mencatat data mahasiswa dalam buku induk; 

3. Menyiapkan data akademik sesuai kebutuhan; 

4. Menyusun draft kalender akademik dan panduan akademik; 

5. Mempersiapkan pelaksanaan kuliah umum; 

6. Melaksanakan pelayanan administrasi akademik/pendidikan dan data 

kepada mahasiswa dan dosen; 

7. Membuat presensi kegiatan akademik; 

8. Melayani pengisian Kartu Rencana Studi (KRS); 

9. Memproses dan melayani Kartu Hasil Studi (KHS); 

10. Melaksanakan sosialisasi kegiatan akademik; 

11. Memeriksa data akademik sesuai kebutuhan; 

12. Mengarsipkan laporan kegiatan ujian semester; 

13. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan. 

 

Pasal 20 

TUPOKSI KABAG. KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Melayani administrasi ijazah; 

2. Melaksanakan koordinasi dengan institusi lain; 

3. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan. 

4. Mendokumentasikan data/statistic akademik mahasiswa dan alumni; 

5. Membuat surat akademik (pengurusan beasiswa); 

6. Mendistribusikan kartu mahasiswa; 

7. Mengupdate profil mahasiswa dan updating data mahasiswa; 

8. Membuat buku alumni. 

9. Melayani pendaftaran calon wisudawan; 

10. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan. 

 



Pasal 21 

TUPOKSI KABAG. HUBUNGAN KERJASAMA  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Mengajukan perencanaan dan anggaran program kerjasama dengan perguruan tinggi 

lain, instansi-instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka pengembangan bidang 

akademik yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat baik 

dalam negeri maupun luar negeri; 

2. Membuat pedoman kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri; 

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain; 

4. Memonitoring pelaksanaan tugas pihak Madrasah, Sekolah Islam Terpadu dan 

Pondok Pesantren; 

5. Mengkoordinasikan kegiatan kerjasama kepada WR IV terkait kerjasama dan 

Labschool; 

6. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara periodik serta memori akhir 

jabatan pada akhir masa jabatan. 

7. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan selama satu bulan setelah terpilihnya 

Kabag. Hubungan Kerjasama yang baru; 

8. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan. 

 

Pasal 21 

TUPOKSI KASI HUMAS DAN PROTOKOLER  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Memberi keterangan pers untuk kepentingan Institut; 

2. Mengatur keprotokolan acara resmi dan seremonial; 

3. Bertanggungjawab atas pencitraan Institut; 

4. Bertanggungjawab atas pelayanan tamu Institut; 

5. Memeriksa kehadiran staf; 

6. Mengumpulkan aneka informasi internal dan eksternal untuk kepentingan Institut; 

7. Menyebarkan infromasi melalui publikasi kegiatan untuk keperluan pencitraan 

Institut; 

8. Meneyelnggarakan even untuk penguatan silaturrahim, loyalitas dan semangat kerja 

sivitas akademika terhadap Institut; 

9. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan. 



BAB VI 

TUPOKSI RUANG LINGKUP LEMBAGA 

Pasal 22 

TUPOKSI KEPALA LPPM IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Menyusun dan bertanggungjawab atas terlaksananya program kerja kegiatan lembaga 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

2. Membuat pedoman kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

4. Mendistribusikan pekerjaan kepada anggota tim; 

5. Merancang kegiatan-kegaiatan yang menunjang pengembangan program penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat; 

6. Mensosialisasikan program kegiatan penelitian dan pengbdian kepada masyarakat 

kepada pihak internal dan eksternal Institut; 

7. Mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengbdian kepada masyarakat; 

8. Memeriksa proposal penelitian dan kegiatan pengabdian kepada msyarakat; 

9. Menyelenggarakan rapat kerja lembaga; 

10. Mengarsipkan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

11. Mengembangkan kerjasama dengan PEMDA dan lembaga lain untuk 

mengembangkan tema KKLP dan KKA. 

12. Menerima data rekapitulasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen 

dari masing-masing fakultas;; 

13. Memberikan rekomendasi nama calon pembimbing kegiatan KKLP dan KKA; 

14. Melakukan workshop penelitian; 

15. Membuat instrumen laporan monitoring; 

16. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 

 

 

 

 



Pasal 23 

TUPOKSI SEKRETRARIS LPPM IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Mengajukan rencana kerja anggaran tahunan lembaga; 

2. Mewakili/membantu kepala dalam menjalankan tugas bila kepala berhalangan;  

3. Membantu ketua dalam menjalankan program kerja LPPM; 

4. Bertanggung jawab dalam penyelsaian laporan kinerja lembaga; 

5. Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk; 

6. Memeriksa berkas-berkas penelitian; 

7. Meneyelenggarakan administrasi kegiaatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

8. Mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan program penelitian dan pengabbdian kepada 

masyarakat; 

9. Melakukan persiapan peluncuran dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

baik internal maupun eksternal kepada dosen; 

10. Menyusun laporan kinerja lembaga; 

11. Menjaga dan merawat asset LPPM; 

12. Menyusun konsep jadwal kegiatan lembaga sebagai masukan untuk kepala LPPM. 

13. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 

Pasal 24 

TUPOKSI KEPALA PD DIKTI-EMIS  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKa 

1. Bertanggungjawab atas proses penginputan data akademik civitas Institut di PD 

Dikti/emis; 

2. Memantau secara online situs kopertais dan dikti dalam rangka memperoleh informasi 

yang dibutuhkan secara cepat dalam pengambilan kesimpulan; 

3. Merencanakan pengembangan sistem informasi bidang akademik dilingkungan 

Institut; 

4. Menyediakan data-data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan akademik; 

5. Menyusun struktur data base tingkat Institut; 

6. Mengelola situs data dokumen PDPT agar aman jika dibutuhkan sewaktu-waktu; 

7. Mengusulkan penomoran ijazah nasional; 

8. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan. 



Pasal 25 

TUPOKSI KEPALA LPMPI IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Melakukan koordinasi fungsional dengan WR I; 

2. Membuat program kerja LPMPI; 

3. Merancang dokumen SPMI tingkat Institut; 

4. Merancang dokumen sistem tata pamong tingkat Institut; 

5. Merancang instrumen kegiatan monitoring dan evaluasi serta survey kegiatan dalam 

bidang pendidikan tingkat Institut; 

6. Melakukan rapat koordinasi tindak lanjut kegiatan dalam bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tingkat Institut; 

7. Mengkordinir dan mengorganisir kegiatan yang ada dalam lingkungan LPMPI; 

8. Mengontrol proses penjaminan mutu dalam lingkungan IAI Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka dan kinerja anggota LPMPI; 

9. Memimpin rapat pleno atas semua draf proses penjaminan mutu 

10. Merancang dan melaksanakan kegiatan audit mutu internal setiap prodi; 

11.  Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pada unit di bawah naungan LPMPI; 

12. Melaporkan secara berkala kegiatan proses penjaminan mutu dalam lingkungan   IAI 

Al Mawaddah Warrahmah Kolaka kepada Rektor IAI Al Mawaddah Warrahmah 

Kolaka; 

13. Memberikan rekomendasi penilaian kinerja dosen dan tendik berdasarkan hasil 

monitoring dan evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 26 

TUPOKSI SEKRETARIS LPMPI IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Merancang, mengadministrasikan dan mengagendakan kegiatan dalam lingkup 

LPMPI; 

2.  Membuat perencanaan kegiatan  dan anggaran bersama Ketua LPMPI; 

3. Membantu semua kegiatan Ketua LPMPI; 

4. Membantu ketua dalam melaksanakan semua kegiatan administrasi LPMPI; 

5. Menjamin kerahasiaan data LPMPI; 

6. Merencanakan  dan  menyediakan  peralatan dan bahan-bahan yang di butuhkan  oleh 

LPMPI; 

7. Menggandakan draf dan peralatan serta bahan LPMPI; 

8. Mengadministrasikan, mengagendakan surat-surat dan data LPMPI; 

9. Mendokumentasikan dokumen-dokumen LPMPI; 

10. Merencanakan dan melaksanakan publikasi kegiatan LPMPI; 

11. Melaporkan kegiatan proses penjaminan mutu kepada Ketua LPMPI 

12. Mengajukan nama-nama TIM Auditor untuk pelaksanaan AMI 

13. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 

 

Pasal 27 

TUPOKSI DIVISI PENJAMINAN MUTU  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

 

1. Merencanakan dan membuat serta merevisi draf dokumen yang terkait dengan proses 

penjaminan mutu; 

2. Mengendalikan komponen-komponen sistem penjaminan mutu tingkat prodi 

3.  Membuat semua draf penjaminan mutu tingkat prodi; 

4.  Menjaga kerahasiaan data UPMPI tingkat prodi; 

5. Merencanakan dan membuat dokumen SPMI tingkat prodi; 

6.  Merencanakan dan membuat draf  instrumen dan format monitoring penjaminan  

mutu tingkat prodi; 

7. Mengendalikan sistem penjaminan mutu di tingkat prodi; 

8. Membuat laporan kegiatan proses penjaminan tingkat prodi  kepada kepala LPMPI. 

 



Pasal 28 

TUPOKSI PENGAWAS INTERNAL  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Melakukan Audit Internal pelaksanaan penjaminan mutu dalam lingkungan IAI Al 

Mawaddah Warrahmah Kolaka  

2. Melaksanakan kegiatan Audit Internal ke  prodi-prodi  dalam lingkungan IAI Al 

Mawaddah Warrahmah Kolaka secara periodik  

3.  Menjaga kerahasiaan data LPMPI 

4. Bekerjasama dengan Divisi-divisi lain dalam menyusun dokumen SPMI dan prosedur 

audit Internal, piagam Audit Internal dan kode etik auditor 

5. Melakukan rapat mutu Prodi dan unsur-unsur terkait dalam   pelaksanaan Audit 

Internal    

6. Menyerahkan hasil Audit Internal kepada LPMPI 

7. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 

 

BAB VII 

TUPOKSI TENAGA KEPENDIDIKAN 

Pasal 29 

TUPOKSI KEPALA PERPUSTAKAAN  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Menentukan program kerja perpustakaan; 

2. Membuat pedoman/aturan teknis penggunaan perpustakaan; 

3. Mengajukan rencana kerja anggaran tahunan perpustakaan; 

4. Mengatur sistem adiministrasi perpustakaan; 

5. Membuat data base buku perpustakaan secara manual dan elektronik; 

6. Bertanggungjawab atas pengajuan permintaan penyediaan bahan kepustakaan yang 

sesuai dengan kebutuhan; 

7. Bertanggungjawab atas terlaksananya pelayanan perpustakaan; 

8. Bertanggungjawab atas upaya peningkatan efektifitas, efisiensi dan produktifitas kerja 

perpustakaan; 

9. Bertanggungjawab atas pemanfaatan asset perpustakaan; 



10. Memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat; 

11. Merencanakan rancangan pengembangan sistem informasi perpustakaan online; 

12. Mengarsipkan karya ilmiah mahasiswa dan dosen. 

13. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 

 

Pasal 30 

TUPOKSI KEPALA BMT IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Menyusun pedoman umum BMT; 

2. Mengajukan rencana kerja dan anggaran BMT; 

3. Melakukan pengawasan operasional BMT; 

4. Melaporkan perkembangan BMT secara periodik kepada Rektor; 

5.  Menyetujui/menolak pengeluaran biaya dari BMT sesuai wewenang yang berlaku; 

6. Memberikan pertimbangan dalam penerimaan atau penolakan kerjasama dengan 

pihak tertentu dalam bidang keuangan; 

7. Membuta laporan tahunan tentang perkembangan BMT. 

8. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 

 

Pasal 31 

STAF BMT 

1. Membantu ketua BMT dalam menyusun pedoman rencana kerja dan anggaran BMT; 

2. Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan BMT; 

3. Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan BMT dengan pihak 

terkait; 

4. Mengadministrasikan semua surat masuk dan keluar yang berkaitan dengan BMT; 

5. Mengadministrasikan dan mengarsipkan semua dokumen BMT. 

6. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan. 

 

 

 



Pasal 32 

TUPOKSI KEPALA MICRO TEACHING  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Membuat pedoman teknis penggunaan micro teaching; 

2. Membuat data base asset micro teaching; 

3. Membuat program kerja dan anggaran penggunaan lab micro teaching; 

4. Bertanggungjawab terhadap asset lab micro teaching; 

5. Melaporkan secara berkala kebutuhan dan kerusakan assset micro teaching; 

6. Mengkoordinasikan jadwal penggunaan micro teaching dengan WD I. 

7. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 

 

Pasal 33 

TUPOKSI KEPALA LAB BAHASA  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Membuat pedoman teknis penggunaan lab bahasa; 

2. Membuat data base asset lab bahasa; 

3. Membuat program kerja dan anggaran penggunaan lab bahasa; 

4. Bertanggungjawab terhadap asset lab bahasa; 

5. Melaporkan secara berkala kebutuhan dan kerusakan asset lab bahasa; 

6. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan 

 

Pasal 34 

TUPOKSI KEPALA LAB KOMPUTER  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Membuat pedoman teknis penggunaan lab komputer; 

2. Membuat data base asset lab komputer; 

3. Membuat program kerja dan anggaran penggunaan lab komputer; 

4. Bertanggungjawab terhadap asset lab komputer; 

5. Melaporkan secara berkala kebutuhan dan kerusakan asset lab komputer; 

6. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 



Pasal 35 

TUPOKSI KEPALA LAB IPA TERPADU 

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Membuat pedoman teknis penggunaan lab IPA; 

2. Membuat data base asset lab IPA; 

3. Membuat program kerja dan anggaran penggunaan lab IPA; 

4. Bertanggungjawab terhadap asset lab IPA; 

5. Melaporkan secara berkala kebutuhan dan kerusakan asset lab IPA; 

6. Membuat jadwal penggunaan lab IPA 

7. Bertanggungjawab atas seluruh karsipan administratif lab IPA 

8. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah pimpinan; 

 

BAB VIII 

TUPOKSI RUANG LINGKUP KLINIK KESEHATAN 

Pasal 36 

TUPOKSI DOKTER UMUM KLINIK  

IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Melakukan anamnesis (wawancara medis) kepada para pasiennya. Ini bertujuan untuk 

mencari tahu keluhan penyakit yang dialami dan informasi lainnya yang berkaitan 

dengan penyakit. 

2. Memiliki keahlian dalam melakukan pemeriksaan fisik umum, guna mendiagnosis 

dan menentukan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. 

3. Meresepkan obat-obatan berdasarkan penyakit yang diderita pasien. 

4. Memberikan vaksinasi dan melakukan perawatan luka. 

5. Memberikan edukasi atau konseling mengenai pemeliharaan kesehatan yang baik. 

6. Melakukan rehabilitasi medis dasar pada pasien dan pegawai lain guna mencegah 

komplikasi penyakit lebih lanjut. 

7. Melakukan pemeriksaan penunjang sederhana, seperti tes urine dan tes darah, serta 

menginterpretasi hasil tes tersebut. 



8. Mengusulkan tes penunjang lain, misalnya pemeriksaan Rontgen, berdasarkan gejala 

yang dialami pasien. 

9. Melakukan tindakan pencegahan dan membantu mengarahkan pasien agar mau 

menjalani pola hidup sehat. 

10. Bertanggung jawab untuk merujuk pasiennya ke dokter spesialis yang sesuai; 

11. Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan tiap semester 

Pasal 37 

TUPOKSI PERAWAT KLINIK IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Menjaga pasien 

2. Memberikan perawatan dasar 

3. Memberikan pendidikan kesehatan terhadap pasien dan keluaarga pasien. 

4. Memberikan penyuluhan pada keluarga pasien 

5. Melakukan kolaborasi dengan profesi lain 

6. Menerapkan prinsip keselamatan pasien. 

7. Melakukan kerjasama tim dalam asuhan keperawatan. 

Pasal 38 

TUPOKSI APOTEKER KLINIK IAI AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA 

1. Melakukan pelayanan resep obat; 

2. Memberikan KIE pada pasien 

3. Merencanakan kebutuhan obat dan perbekalan kefarmasian baik bulanan dan tahunan; 

4. Mengelola pemasukan obat dan alkes (alat kesehatan); 

5. Mengelola pengeluaran /pendistribusian obat; 

6. Menyusun dan mengarsipkan resep obat. 

 

 

 

 

 



BAB VIII 

LEMBARAN INSTITUT 

Pasal 39 

 

(1) Peraturan Rektor dan Peraturan Senat Akademik diundangkan dalam lembaran Institut 

agar memiliki kekuatan hukum, mengikat, dan berlaku 

(2) Lembaran Institut sebagaiman dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pengundangan 

yang dilaksanakan oleh Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik IAI Al-Mawaddah 

Warrahmah Kolaka 

(3) Tata cara pengundangan bentuk dan format  pengundangan diatur tersendiri dalam 

Peraturan Rektor 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 40 

 

Pedoman tugas pokok dan fungsi jabatan ruang lingkup IAI AL Mawaddah Warrahmah 

Kolaka, yang telah ada di lingkungan IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka ini secara 

bertahap paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Rektor ini diundangkan 

 

BAB XI 

PENUTUP 

Pasal 41 

 

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai tugas pokok dan 

fungsi jabatan ruang lingkup IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka yang digunakan 

sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

Pasal 42 

 

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal diundangkan 


