
STRUKTUR ORGANISASI

PRODI SARJANA FARMASI

FAKULTAS FARMASI DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ABDURRAB

2021



KATA PENGANTAR

Assalamualaikumwr.wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya Prodi

Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Abdurrab

Pekanbaru telah dapat menyusun struktur organisasi dan tugas dan wewenang struktur

organisasi Prodi Sarjana Farmasi Universitas Abdurrab.

Selama proses penyusunan tidak ditemukan adanya kendala yang berarti. Buku

tupoksi ini disusun untuk memenuhi tata tertib administrasi dan sebagai bahan

pertimbangan, koreksi, masukan dan lain-lain untuk kemajuan Prodi Sarjana Farmasi

Fakultas dikemudian hari. Semoga buku tupoksi (tugas pokok dan fungsi) ini dapat

memberikan gambaran dan jabaran terkait organisasi di lingkungan prodi farmasi.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam

penyusunan buku tupoksi ini, semoga dapat memberikan manfaat.

Wassalamualaikumwr.wb.



A. Surat Keputusan Penetapan dan Pengesahan Struktur Organisasi Prodi Sarjana Farmasi,

Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Abdurrab





B. Struktur Organisasi Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan

Universitas Abdurrab

A.



C. Tugas Dan Wewenang Struktur Organisasi Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi dan

Ilmu Kesehatan Universitas Abdurrab

1. Ketua Program Studi (Kaprodi) S1 Farmasi

Bertanggung jawab kepada : - Dekan

- Wakil Dekan

Tugasnya adalah:

a. Membuat Rencana Strategi (Renstra), Rencana Operasional (Renop) dan Rencana

Anggaran Biaya (RAB) Prodi.

b. Membuat Laporan Kinerja Bulanan Prodi yang akan diserahkan kepada Dekan pada

hari jumat di pekan ke 3 setiap bulannya. Tugas ini dibantu oleh Sekretaris Program

Studi (Sekprodi). Sumber data laporan tersebut berasal dari laporan bulanan

kinerja dosen- dosen Prodi yang diserahkan kepada Kaprodi.

c. Memimpin rapat rutin Prodi yang wajib dihadiri oleh semua dosen prodi. Rapat ini

diselenggarakan pada setiap hari Kamis seminggu sebelum rapat Monthly Performance

Meeting dengan Rektorat dan Yayasan, untuk mengevaluasi laporan bulanan kinerja

dosen – dosen Prodi.

d. Menghadiri rapat p i m p i n a n FFIK yang wajib dihadiri oleh Dekan, Wakil

Dekan dan para Kaprodi. Rapat ini diselenggarakan pada setiap hari Jumat seminggu

sebelum rapat rutin pimpinan dengan Rektorat untuk mengevaluasi Laporan Kinerja

Bulanan Wakil Dekan dan Prodi, serta sosialisasi kebijakan Dekan dan Rektor.

e. Membuat perencanaan proses akademik (termasuk penentuan Dosen Pengajar)

berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan (Kuliah, Praktikum, PKL, PBL, dll), lalu

dievaluasi oleh Dekan dan disahkan melalui SK Dekan. Tugas ini dibantu oleh

Sekprodi.

f. Mengevaluasi proses pembelajaran (akademik) untuk dilaporkan kepada Dekan.

g. Menjadi penanggung jawab pelaksanaan assessment pembelajaran (UTS, UAS,

Ujian Praktikum, Ujian Akhir Program, dan bentuk ujian lainnya). Tugas ini dapat

dilaksanakan secara teknis oleh Sekretaris Program Studi (Sekprodi) atau dosen

lainnya sebagai Ketua Pelaksana yang ditetapkan melalui SK Dekan.



h. Melaksanakan rapat evaluasi nilai hasil assesment pembelajaran di akhir semester,

yang dihadiri oleh para dosen Prodi, dan Dekan. Hasil rapat tersebut setelah disetujui

oleh Dekan, lalu ditetapkan melalui SK Dekan.

i. Menjadi penanggung jawab teknis pelaksanaan implementasi suasana akademik

seperti kuliah umum, seminar, workshop, dll. Tugas ini dibantu oleh Sekprodi.

j. Menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebagai

Tugas Akhir Mahasiswa, yang terdiri atas pengusulan dosen pembimbing (ditetapkan

melalui SK Dekan), penentuan judul, pengusulan dosen penguji (ditetapkan melalui

SK Dekan), serta pelaksanaan ujian akhir KTI. Tugas ini dapat dilaksanakan secara

teknis oleh Sekretaris Program Studi (Sekprodi) atau dosen lainnya sebagai Ketua

Pelaksana yang ditetapkan melalui SK Dekan.

k. Melaksanakan rapat yudisium untuk mengevaluasi kelengkapan persyaratan lulus

sebagai Ahli Madya, yang dihadiri oleh Dekan, lalu ditetapkan melalui SK Dekan.

l. Melaksanakan acara Yudisium dan Sumpah Profesi, yang dibantu oleh Sekprodi.

m. Membuat perencanaan kegiatan terkait Kemahasiswaan untuk dilaporkan kepada

Dekan, serta perencanaan kegiatan terkait SDM dan sarana prasarana (Non

Laboratorium) untuk dilaporkan kepada Wakil Dekan. Jika memerlukan anggaran

maka Kaprodi bertugas memasukkannya ke RAB tahunan Prodi, lalu mengajukannya

lewat ebudgeting.

n. Memonitoring secara teknis proses kegiatan terkait Kemahasiswaan, SDM dan

sarana prasarana (Non Laboratorium). Tugas ini dibantu oleh Sekprodi.

o. Membuat laporan akhir kegiatan terkait Kemahasiswaan untuk disampaikan kepada

Dekan, serta laporan akhir kegiatan terkait SDM dan sarana prasarana (Non

Laboratorium) yang diperlukan dalam pengajuan ebudgeting selanjutnya untuk

disampaikan pula kepada Wakil Dekan. Tugas ini dibantu oleh Sekprodi.

p. Membantu Dekan dalam teknis pelaksanaan tracer study. Tugas ini dapat dibantu oleh

Sekprodi.

q. Menjadi penanggungjawab pelaksanaan teknis kegiatan umpanbalik (feed back)

tentang proses akademik (pembelajaran) setiap akhir semester dari dosen dan

mahasiswa, serta sekali dalam setahun dari alumni dan pengguna lulusan. Kegiatan ini

dibuat dalam laporan tertulis yang disampaikan kepada Dekan. Tugas ini dapat dibantu

oleh Sekprodi.



r. Menjamin terlaksananya nilai-nilai Rabbani, Amanah dan Beradab (RAB) sesuai visi

misi Univrab di Prodi, yang akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Dekan FFIK. Tugas

ini dibantu oleh Sekprodi.

s. Melaksanakan instruksi dekan tentang tindak lanjut audit mutu internal terkait kinerja

Kaprodi.

t. Melaksanakan fungsi tugas penjaminan mutu di tingkat prodi berupa audit mutu

internal (AMI) dan monev pembelajaran, serta pembuatan dokumen-dokumen mutu

berupa kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu, untuk dilaporkan secara

periodik kepada ketua PDSA.

u. Bertanggung jawab atas penyimpanan semua dokumen yang terkait pelaksanaan tugas

dan wewenang Kaprodi.

Wewenang Kaprodi S I Farmasi adalah:

- Meminta dokumen inventaris sarana dan prasarana Laboratorium dan pelaksanaan

praktikum kepada Ketua Unit Laboratorium FFIK untuk keperluan audit mutu internal

dan akreditasi.

- Meminta dokumen SDM Dosen prodi (Jabatan Fungsional dan Sertifikasi Dosen)

kepada Wakil Dekan untuk keperluan audit mutu internal dan akreditasi.

- Meminta dokumen terkait dana hibah PKM Kemenristekdikti kepada Dekan untuk

keperluan audit mutu internal dan akreditasi.

- Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Dekan terkait kebijakan yang akan

diputuskan oleh Dekan di bidang akademik dan kemahasiswaan.

- Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Wakil Dekan terkait kebijakan yang akan

diputuskan oleh Dekan di bidang SDM dan sarana prasarana (Non Laboratorium).

- Memberikan tugas tambahan kepada Sekprodi.

- Memonitoring dan mengevaluasi kinerja Sekprodi dan para staf TU Prodi.

- Memonitoring dan mengevaluasi kinerja para dosen Prodi di bidang akademik

(pendidikan)

- Memastikan setiap instruksi dekan dapat dilaksanakan oleh Sekprodi dan para dosen.



2. Sekretaris Program Studi (Sekprodi) S I Farmasi

Bertanggung jawab kepada : Kaprodi S I Farmasi

Tugasnya adalah :

a. Membantu kaprodi untuk membuat perencanaan proses akademik (termasuk penentuan

Dosen Pengajar) berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan (Kuliah, Praktikum,

PKL, PBL,dll), lalu dievaluasi oleh Ketua MEU, untuk disetujui Wakil Dekan I dan

disahkan melalui SK Dekan.

b. Membantu kaprodi atau Ketua Pelaksana dalam melaksanakan assesment

pembelajaran (UTS, UAS, Ujian Praktikum, Ujian Akhir Program, dan bentuk ujian

lainnya).

c. Membantu Kaprodi dalam pelaksanaan implementasi suasana akademik, seperti kuliah

umum, seminar, workshop, dll.

d. Membantu kaprodi atau Ketua Pelaksana dalam penyelenggaraan kegiatan Karya Tulis

Ilmiah (KTI) sebagai Tugas Akhir Mahasiswa, yang terdiri atas pengusulan dosen

pembimbing (ditetapkan melalui SK Dekan), penentuan judul, pengusulan dosen

penguji (ditetapkan melalui SK Dekan), serta pelaksanaan ujian akhir KTI.

e. Membantu kaprodi dalam melaksanakan acara Yudisium dan Sumpah Profesi.-

Membantu kaprodi dalam memonitoring secara teknis proses kegiatan terkait

Kemahasiswaan, SDM dan sarana prasarana (Non Laboratorium).

f. Membantu kaprodi dalam membuat laporan akhir kegiatan terkait Kemahasiswaan,

SDM dan sarana prasarana (Non Laboratorium) yang diperlukan dalam pengajuan

ebudgeting selanjutnya.

g. Membantu Kaprodi dalam melaksanakan tracer study.

h. Membantu Kaprodi dalam melaksanakan kegiatan umpanbalik (feed back) tentang

proses akademik (pembelajaran) setiapakhir semester dari dosen dan mahasiswa, serta

sekali dalam setahun dari alumni dan pengguna lulusan. Kegiatan ini dibuat dalam

laporan tertulis yang disampaikan kepada Dekan.

i. Membantu kaprodi dalam menjamin terlaksananya nilai-nilai Rabbani, Amanah,

Beradab (RAB) sesuai visi misi Univrab di Prodi, yang akan dimonitoring dan

dievaluasi oleh Dekan FFIK.

j. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan Kaprodi.

k. Melaksanakan tugas dan wewenang Kaprodi, jika Kaprodi berhalangan.



l. Bertanggung jawab atas penyimpanan semua dokumen yang terkait pelaksanaan

tugas dan wewenang Sekprodi.

Wewenangnya adalah:

- Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Kaprodi terkait kebijakan yang akan

diputuskan oleh Dekan di bidang akademik, kemahasiswaan, SDM dan sarana prasarana

(Non Laboratorium).

- Memonitoring dan mengevaluasi kinerja para staf TU Prodi.

- Memonitoring dan mengevaluasi kinerja para dosen Prodi di bidang akademik (pendidikan)

- Memastikan setiap instruksi dekan dapat dilaksanakan oleh para dosen.

3. Gugus Jaminan Mutu FFIK Prodi Sarjana Farmasi

Bertanggung jawab kepada: Dekan dan berkoordinasi dengan Ketua LPDSA,

Tugasnya adalah:

a. Melaksanakan audit mutu internal di PS Sarjana Farmasi Univrab sesuai dengan kebijakan

mutu, standar mutu dan manual mutu yang sudah ditetapkan.

b. Membantu PDSA Universitas Abdurrab dalam membuat dokumen mutu (kebijakan mutu,

standar mutu dan manual mutu) beserta instrumen penilaiannya.

c. Mengevaluasi semua dokumen mutu dan instrumen penilaiannya, dengan meningkatkan

standar mutu jika sudah tercapai, sehingga terjadi peningkatan mutu secara

berkesinambungan (quality improvement).

d. Bertanggungjawab atas penyimpanan semua dokumen yang terkait pelaksanaan tugas dan

wewenang Gugus Jaminan Mutu Prodi

e. Memberikan penilaian mutu kinerja semua struktur di PS Sarjana Farmasi Univrab sesuai

dengan dokumen mutu dan instrumen penilaiannya, pada saat melaksanakan audit mutu

internal.

f. Memberi usulan dan pertimbangan kepada Kaprodi untuk menindaklanjuti hasil audit mutu

internal, berupa meminta pemenuhan standar mutu yang belum tercapai.



4. Koordinator Penelitian dan Pengabdian

a. Membantu kaprodi dalam menyusun rencana kerja tahunan kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat;

b. Membantu kaprodi dalam Menyusun road map penelitian dan menyusun renstra pengabdian

kepada masyarakat;

c. Memastikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar mengacu pada

road map penelitian dan pengabdian prodi

d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen

baik internal maupun eksternal;

e. Meningkatkan luaran penelitan dan pengabdian kepada masyarakat berupa jurnal nasional

maupun internasional;

f. Meningkatkan luaran penelitan dan pengabdian kepada masyarakat berupa prosiding

nasional maupun internasional;

g. Meningkatkan luaran penelitan dan pengabdian kepada masyarakat berupa buku/bahan ajar;

h. Melaporkan semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada kaprodi

5. Koordinator Kemahasiswaan

a. Menjadi Pembina HIMA dan membantu dalam membuat perencanaan kegiatan per tahun

b. Melakukan reformasi lembaga mahasiswa

c. Mengkoordinasi lomba karya tulis ilmiah tingkat universitas, fakultas, dan nasional dan

Internasional

d. Bertanggung jawab dan memantau kegiatan minat dan bakat mahasiswa (olahraga, seni, dll)

dan juga kegiatan keislaman mahasiswa

e. Mengevaluasi kinerja HIMA


	



