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TUG AS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) 
P E N G E L O L A PROGRAM PASCASARJANA F E U B (PPS-FFUB) 

Amanat yang harus dilaksanakan oleh Pengelola PPS-FEUB adalah sebagar berikut: 
1. Meningkatkan kinerja PPS-FPZUB yang terkait dengan: a) kualitas lulusan, b) kualitas dan 

pembaharuan keilmuan, c) publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa. d) akreditasi 
program studi 

2. Memperluas kerjasama kelembagaan dengan perguruan tinggi dan instansi lain dalam 
lingkup nasional dan intemasional di bidang pengajaran dan pengembarigan ilmu ekonomi, 
manajemen dan akuntansi (exchange program, sandwich program, double degree, dsb) 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa PPS-FEUB dalam kaitannya dengan 
kelancaran studi dan sosialisasi peraturan/prosedur 

Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Pengelola PPS-FEUB 

Atas nama Dekan, Ketua Pengelola PPS-FEUB mengkoordinasikan unsur-unsur pimp.nan PPS-
FEUB dalam upaya mencapai sasaran sebagaimana amanat diatas dalam atmosfir kerjasama yang 
harmonis, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Bersama KPS dan Kajur menentukan persyaratan dan menetapkun penyelenggaraan proses 
penerimaan mahasiswa baru PPS-FEUB 

2. Bersama KPS melakukan evaluasi dan penyempurnaan proses belajar mengajar di PPS-
FEUB 

3. Membantu kelancaran pelaksanaan berbagai macim ujian 
4. Bersama KPS dan Kajur menyiapkan akreditasi program studi 
5. Bersama KPS dan Kajur membuat rekomendasi kepada Dekan atas tawaran kerjasama dari 

perguruan tinggi dan instansi lain 
6. Mensosialisasikan aturan/prosedur di PPS-FEUB kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

(a.l. mahasiswa, perguruan tinggi mitra, dan stakeholder lainnya) 
7. Bersama KPS dan Kajur mengkoordinir upaya penyelesaian masalah yang ada di PPS-FEUB 

sebelum usul penyelesaian direkomendasikan kepada Dekan 
8. Bersama KPS dan Kajur mengkoordinir penyusunan rencana anggaran dan laporan 

pertanggungjawaban keuangan PPS-FEUB 
9. Bersama KPS dan Kajur mengkoordinir penyusunan laporan periodik icepada Dekan 
10. Atas nama Dekan menandatangani surat-surat keluar terkak administrasi umurn 

Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua Pengelola Bidang Akademik: 
Membantu/mewakili tugas-tugas Ketua Pengelola PPS-FEUB, khususnya yang berkaitan 
dengan bidang akademk 

Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua Pengelola Bidang Keuangan: 
Membantu/mewakili tugas-tugas Ketua Pengelola PPS-FEUB, khususnya yang berkaitan 
dengan bidang keuangan dan personalia PPS-FEUB 


