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Tata Kelola (Tata Pamong) Universitas Muhammadiyah 
Malang mencakup sistem, struktur organisasi dan 
mekanisme. Secara organisatoris, Universitas Muhammadiyah 
Malang adalah adalah merupakan salah satu amal usaha 
Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Struktur 
Organisasi Universitas Muhammadiyah Malang mengalami 
perkembangan sesuai dengan kebutuhan. Landasan yuridis 
dari struktur atau susunan organisasi Universitas 
Muhammadiyah Malang dituangkan dalam Statuta Universitas 
Muhammadiyah Malang. Sejak berdirinya Universitas 
Muhammadiyah Malang, Statuta telah mengalami empat kali 
pergantian yaitu pada tahun 1979, tahun 1994, tahun 2001 
dan terakhir pada tahun 2007. 

 

Berbicara mengenai tata pamong Universitas Muhammadiyah 

Malang, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai sejarah 

Muhammadiyah, karena Univeritas Muhammadiyah Malang adalah 

merupakan salah satu amal usaha dari Muhammadiyah di bidang 

pendidikan. 

Secara histories, Muhammadiyah adalah merupakan sebuah 

bersyarikatan yang didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 

18 Nopember 1912 Masehi oleh K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah 

diakui sebagai badan hukum pertama kali oleh Pemerintah Kolonial 

Belanda dengan dasar Gouvernement Besluit 22 Augustus 1914 nomor 81. 

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, status hukum 

Muhammadiyah masih diakui berdasarkan Surat Direktorat Djenderal 

Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI nomor J.A.5/160/4, dan 

terakhir dikuatkan oleh Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 29 

Januari 2004 Nomor C.2-HT.01.03.A.165 tentang Status Badan Hukum 

Perkumpulan Muhammadiyah. 
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Maksud dan Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan 

menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam 

yang sebenar-benarnya. (lihat pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah) 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,  Muhammadiyah 

melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang 

diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan (lihat pasal 7 

Anggaran Dasar Muhammadiyah jo pasal 3 Anggaran Rumah Tangga 

Muhammadiyah), antara lain di bidang pendidikan sebagaimana 

sebagaimana ketentuan dalam Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI tanggal 24 Juli 1974 Nomor 23628/MPK/74 tentang Pernyataan 

Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang 

Pendidikan dan Pengajaran. 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam kedudukannya sebagai 

perguruan tinggi yang mandiri, merupakan bagian dari  sistem pendidikan 

nasional yang berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945 

bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan ketaqwaan, kecakapan dan ketrampilan dalam 

pengembangan / penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

seni serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Sebagai usaha untuk merealisasikan tujuan Universitas tersebut, 

diselenggarakan sistem tata pamong (governance) yang terorganisasikan 

dengan baik. Tata Pamong Universitas Muhammadiyah Malang mencakup 

sistem, struktur organisasi dan mekanisme. Secara organisatoris, 

Universitas Muhammadiyah Malang adalah adalah merupakan salah satu 

amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan. 

Adapun rincian dari tata pamong tersebut adalah sebagai berikut: 

 

A. Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Malang  

Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Malang mengalami 

perkembangan sesuai dengan kebutuhan. Landasan yuridis dari dari 
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struktur atau susunan organisasi Universitas Muhammadiyah Malang 

dituangkan dalam Statuta Universitas Muhammadiyah Malang. Sejak 

berdirinya Universitas Muhammadiyah Malang, Statuta telah mengalami 

empat kali pergantian yaitu pada tahun 1979, tahun 1994, tahun 2001 

dan terakhir pada tahun 2007.  

Susunan organisasi UMM terdiri dari : 

1. Badan Penyelenggara 

Badan Penyelenggara UMM adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis 

Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

Tugas dan wewenang Badan Penyelenggara adalah: 

a. Menetapkan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang 

(Rektor dan Para Pembantu Rektor) 

b. Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) 

Universitas setiap tahun yang diajukan oleh Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

c. Menerima pertanggung-jawaban keuangan dalam bentuk 

laporan Realisasi APB yang sudah dilakukan. 

d. Melakukan audit keuangan pada saat menjelang berakhirnya 

masa jabatan kepemimpinan Universitas berdasarkan pada 

laporan APB yang dikirimkan oleh Universitas setiap tahun 

Semua tugas dan wewenang dari Badan Penyelenggara tersebut 

sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk pelaksanaan audit 

keuangan, biasanya ada rekomendasi atas kekurangan managemen 

keuangan yang telah dilakukan, dan sudah ada perbaikan untuk 

managemen keuangan berikutnya. 

2. Badan Pelaksana Harian (BPH) 

Badan Pelaksana Harian Universitas selanjutnya disingkat 

BPH-UMM adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah, yang bertugas membantu dalam memecahkan 

masalah-masalah Universitas dan berperan aktif sebagai penasehat 
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dan pengawas terhadap kebijakan Universitas serta menggerakkan 

dan mengarahkan semberdaya masyarakat.  

Tugas dari Badan Pelaksana Harian telah berfungsi dan 

terlaksana dengan baik, dalam bentuk memberikan nasihat dan 

pengarahan dalam penyusunan Renstra, Rencana operasional, 

pembuatan Rancangan APB, pembuatan statuta, dan dalam 

pembuatan kebijakan strategis seperti pendirian program studi dan 

fakultas baru, pengangkatan guru besar Universitas, pendirian unit 

usaha, termasuk rencana pendirian  Rumah sakit, SPBU, dan 

Rusunawa (asrama mahasiswa). 

Jumlah anggota BPH adalah lima orang, yang diambilkan 

dari unsur Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Unsur Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah dan anggota Muhammadiyah yang punya 

kepedulian dan/atau jasa besar bagi pendirian dan pengembangan 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

3. Pimpinan Universitas 

Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Pembantu Rektor. 

Pimpinan universitas sebagai penanggungjawab utama, disamping 

melakukan arahan kebijaksanaan umum, juga menetapkan 

peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggara pendidikan tinggi 

atas dasar persetujuan senat universitas. 

1. Rektor 

Rektor bertugas untuk: Melaksanakan penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

Mengelola seluruh kekayaan Universitas secara optimal; 

Membina tenaga edukatif, mahasiswa dan tenaga administrasi; 

Membina  hubungan kerjasama dengan lingkungan Universitas, 

masyarakat, dan lembaga terkait baik dalam maupun luar 

negeri; Menyelenggarakan pembukuan Universitas; Menyusun 

Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan Universitas 

yang hendak dicapai dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; 
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Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Universitas; 

Melaporkan secara berkala kepada badan Penyelenggara 

tentang kemajuan Universitas; dan Melakukan pembinaan di 

Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rektor berwenang: 

Dengan pertimbangan Senat Universitas menetapkan Peraturan 

Universitas; Dalam keadaan memaksa, membuat peraturan 

Rektor pengganti Peraturan Universitas; Membuat Peraturan 

Rektor; Membuat Keputusan Rektor. 

Rektor telah melaksanakan tugas dan wewenangnya 

dengan baik dalam bentuk memberikan arahan, monitoring 

kegiatan yang didelegasikan kepada Para Pembantu Rektor dan 

unit-unit yang berada di bawahnya secara berjenjang.  

2. Pembantu Rektor 

Pembantu Rektor terdiri atas :  

a) Pembantu Rektor bidang akademik yang selanjutnya disebut 

Pembantu Rektor I, yang mempunyai tugas membantu Rektor 

dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian serta 

membantu membina Dosen. 

b) Pembantu Rektor bidang administrasi umum, keuangan dan 

kepegawaian, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor  II, 

yang mempunyai tugas membantu Rektor  dalam pelaksanaan 

kegiatan  di bidang administrasi umum, keuangan dan 

kepegawaian. 

c) Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang 

selanjuntnya disebut Pembantu Rektor III , mempunyai tugas 

membantu Rektor dalam pelaksanaan di bidang pembinaan 

serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa, alumni dan 

pengabdian  kepada masyarakat. 

d) Dalam hal-hal tertentu dapat diangkat Pembantu Rektor lain 

untuk menjalankan  tugas sesuai dengan kebutuhan. 
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4. Senat Universitas 

Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan di 

Universitas. 

Senat Universitas mempunyai tugas pokok : 

a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan 

Universitas. 

Tugas ini telah dilaksanakan oleh Senat dalam bentuk 

pembahasan dan pembentukan sampai terbentuknya Statuta, 

Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Operasional (RENOP). 

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan 

kecakapan serta kepribadian civitas akademik. 

Tugas ini sudah dilakukan oleh Senat dalam bentuk Pembahasan 

dan pembentukan sampai terbitnya Peraturan Universitas 

ataupun Keputusan Rektor yang terkait dengan kebijakan 

penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian 

civitas akademik, sebagai contoh adalah Peraturan Universitas 

Nomor 001 tahun 2002 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kepegawaian UMM, Peraturan Rektor Nomor 001 tahun 2002 

tentang Pemberhentian Pegawai Tetap UMM, Keputusan Rektor 

Nomor 01 tahun 2007 tentang Disiplin mahasiswa, Keputusan 

Rektor nomor 08 tahun 2002 tentang ketentuan kenaikan 

pangkat dan jabatan akademis dosen. 

c. Bersama-sama Rektor merumuskan norma penyelenggaraan 

Universitas. 

Tugas ini telah dilakukan oleh Senat dalam bentuk Pembahasan 

dan pembentukan sampai terbitnya Peraturan Universitas 

ataupun Keputusan Rektor yang terkait dengan norma 

penyelenggaraan Universitas, misalkan Keputusan Rektor Nomor 

09 tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Peraturan 

UMM, Surat Keputusan Rektor Nomor E.1.a/306/UMM/IV/2001 
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tentang Ketentuan Hari Kerja dan jam kerja Karyawan 

Administrasi UMM. 

d. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja (RAPB) Universitas yang diajukan oleh pimpinan 

Universitas. 

Tugas ini telah dilakukan oleh Senat dalam bentuk Pembahasan 

dan pemberian persetujuan RAPB yang diajukan oleh rektor 

sebelum RAPB dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah selaku Badan Penyelenggara. 

e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Universitas atas 

pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Tugas ini telah dilakukan oleh Senat dalam bentuk melakukan 

koordinasi dan evaluasi secara periodik yang biasanya dilakukan 

setiap bulan dalam bentuk rapat senat. 

f. Memberikan pertimbangan kepada Badan Penyelenggara  

berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat 

menjadi Rektor dan Pembantu Rektor.  

Tugas ini telah dilakukan oleh Senat dalam bentuk memberikan 

surat usulan pertimbangan calon-calon pimpinan Universitas.  

g. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang 

tentang kenaikan jabatan akademik dosen diatas Lektor.  

Tugas ini telah dilakukan oleh Senat dalam bentuk memberikan 

berita acara pertimbangan Senat Universitas untuk menduduki 

jabatan Lektor Kepala ke atas dari dosen yang mengusulkan 

kenaikan pangkat ke Lektor Kepala ke atas.   

h. Menegakkan norma-norma yang berlaku di Universitas. 

Tugas ini telah dilakukan oleh Senat dalam bentuk memberikan 

pertimbangan atas pelanggaran norma beserta sanksinya bagi 

civitas akademika yang telah melanggar peraturan. 

i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor kehormatan bagi yang 

memenuhi persyaratan. 
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Tugas ini belum pernah dilakukan oleh Senat, karena memang 

belum pernah dilakukan. 

j. Senat dapat melakukan pengawasan pelaksaan anggaran 

pendapatan dan belanja universitas. 

 

5. Pelaksana Akademik 

Pelaksana akademik di bidang pendidikan dan pengajaran 

adalah fakultas, dan Direktorat Program Pascasarjana. 

Fakultas mengkoordinasi dan melaksanakan pendidikan 

akademik dan professional dalam satu atau seperangkat cabang 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Adapun Direktorat program 

pasca sarjana mengelola Pendidikan program magister dan 

pendidikan program doktor. 

Organisasi Fakultas terdiri dari : 

a. Unsur Pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan 

b. Senat Fakultas 

c. Unsur Pelaksana Akademik : Jurusan, Program Studi dan 

Program Pascasarjana atau Program Studi, Laboratorium/studio, 

kelompok Dosen. 

d. Unsur Pelaksana Administratif : Bagian tata Usaha. 

Pada saat ini Fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah 

Malang berjumlah 11 buah, yaitu: Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas 

Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan 

dan Perikanan, Fakultas Agama Islam, Fakultas Psikologi, Fakultas 

Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Kedokteran. Ke depan, direncanakan 

untuk segera membuka Fakultas Farmasi, dimana sementara 

Program studi Farmasi yang telah mendapatkan ijin 

penyelenggaraan masih merupakan salah satu program studi dari 

Fakultas Ilmu Kesehatan. 
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6. Unsur Pelaksana Akademik 

Unsur Pelaksana Akademik terdiri dari jurusan, program studi, 

laboratorium, lembaga penelitian, pusat studi, dan lembaga 

pengabdian masyarakat. 

a. Jurusan 

Jurusan adalah unsure pelaksana akademik yang bertugas 

melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesi dalam satu 

atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi  

dan/atau seni. Jumlah jurusan pada saat ini sejumlah  dua 

puluh tujuh buah yang tersebar dalam tujuh fakultas yang ada 

di Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun rincian dari 

masing-masing jurusan dalam masing-masing fakultas adalah 

sebagai berikut: 

1). Fakultas Agama Islam: Jurusan Tarbiyah dan Jurusan 

Syariah  

2). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Jurusan Ilmu 

Kesejahteraan Sosial; Jurusan Ilmu Komunikasi; Jurusan 

Ilmu Pemerintahan; Jurusan Sosiologi Industri; dan 

Jurusan Hubungan Internasional  

3). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Jurusan 

Matematika & Komputasi; Jurusan Pendidikan Biologi;  

4). Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia; Jurusan PPKn – 

Civic Hukum; Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris; dan 

Jurusan PJJ – PGSD  

5). Fakultas Teknik: Jurusan Teknik Mesin; Jurusan Teknik 

Sipil; Jurusan Teknik Elektro; Jurusan Teknik Industri; dan 

Jurusan Teknik Informatika  

6). Fakultas Ekonomi: Jurusan Manajemen, Jurusan Akuntansi; 

dan Jurusan IESP  
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7). Fakultas Pertanian: Jurusan Budidaya Pertanian 

(Agronomi); Jurusan Agribisnis; Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian; dan Jurusan Budidaya Hutan 

8). Fakultas Peternakan dan Perikanan: Jurusan Produksi 

Ternak dan Jurusan Budidaya Perairan (Perikanan) 

 

b. Program Studi 

Jumlah program studi ada empat, yaitu program studi Ilmu 

Hukum yang ada di Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu 

Psikologi yang berada di bawah Fakultas Psikologi, Program D-3 

Mnj. Keu. & Perbankan yang ada di Fakultas Ekonomi dan 

Program Studi farmasi yang berada di Fakultas Ilmu Kesehatan 

Untuk Program studi pasca sarjana, Universitas 

Muhammadiyah Malang baru mempunyai Program Magister 

terdapat enam buah yang terdiri dari Program Magister 

Manajemen, Program Magister Sosiologi, Program Magister 

Agama Islam, Program Magister Agribisnis, Program Magister 

Ilmu Hukum, dan Program Magister Kebijakan dan 

Pengembangan Pendidikan. Adapun Program Pendidikan Doktor 

Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik sedang dalam proses perijian 

pembukaan di Dikti.  

Rencana pengembangan program magister diharapkan 

jumlahnya akan bertambah sesuai dengan kondisi pasar dan 

kemampuan Universitas. Rencana pengembangan program 

pendidikan Doktor adalah Target dalam tiga tahun ke depan 

minimal akan bertambah sebanyak tiga buah program Doktor 

dan minimal lima tahun ke depan semua program magister 

sudah ada program doktornya. 

 

c. Laboratorium 
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Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang 

pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan 

akademik atau profesi. Jumlah Laboratorium yang ada di 

Universitas Muhammadiyah Malang adalah 36 (tiga puluh enam) 

buah, yang terdiri dari: Lab. AKPER, Lab Klinik, Lab. Terpadu 

FK, Lab. Anatomi FK, Lab. Tarbiyah, Lab. Syari’ah, Lab. Bahasa 

Arab & Komputer, Lab. Kesejahteraan Sosial, Lab. Komunikasi, 

Lab. Fisika, Lab. Kimia, Lab. Biologi, Lab. Bahasa Inggris, Lab. 

Hukum, Lab. Teknik Mesin, Lab. Teknik Sipil, Lab. Teknik 

Elektro, Lab. Teknik Industri, Lab. Teknik Informatika, Lab. 

Manajemen, Lab. Akuntansi, Lab. Mini Bank Konvensional, Lab. 

Mini Bank Syari’ah, Pojok BEJ, Lab. Komputer FE, Lab. 

Agronomi, Lab. Agrobisnis, Lab. TPHP, Lab. Kehutanan, Lab. 

Kebun Percobaan, Lab. Psikologi, Lab. Produksi Ternak & TIP, 

dan Lab. Perikanan. Laboratorium Micro Teaching FKIP, 

Laboratoriun Seni Peran, dan Laboratorium  Micro Teaching 

Fakultas Agama Islam. 

   

d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

1. Lembaga Penelitian 

Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana akademik 

di Universitas yang bertugas mengkoordinasi, memantau, dan 

menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh 

pusat studi serta ikut mengusahakan dan mengendalikan 

administrasi sumberdaya yang diperlukan. 

Tugas Lembaga Penelitian tersebut secara spesifik adalah 

sebagai berikut: 

1). Mempersiapkan kegiatan penelitian internal (PBI, PI, P2U) 

dan eksternal (DIKTI maupun institusi swasta) 

2). Mempersiapkan program pelatihan, diklat, dan seminar-

seminar penelitian 
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3). Melaksanakan koordinasi dengan pusat studi-pusat studi 

4). Membangun kerjasama dan mengkoordinasikan kegiatan 

kerjasama penelitian dengan institusi luar UMM 

5). Pengelolaan administrasi penelitian 

Tugas Lembaga penelitian tersebut dirinci kedalam: 

1). Tugas-tugas harian: 

- Memeriksa kehadiran staff lemlit 

- Memeriksa surat-surat keluar dan surat masuk 

- Memeriksa berkas-berkas laporan penelitian 

- Mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan program penelitian 

2). Tugas Periodik: 

- Mempersiapkan kegiatan penelitian internal (PBI, PI, 

P2U) dan eksternal (DIKTI maupun institusi swasta) 

- Mempersiapkan program pelatihan, diklat, dan seminar-

seminar penelitian 

- Melaksanakan koordinasi dengan pusat studi-pusat studi 

3). Tugas Insidental: 

- Menerima kunjungan tamu terkait kegiatan penelitian 

- Membangun kerjasama dan mengkoordinasikan kegiatan 

kerjasama penelitian dengan institusi luar UMM 

- Mengkoordinasikan kegiatan kuliah tamu (contoh: 

kedatangan proffesor luar) dan briefing-briefing 

penelitian (contoh: dari bogasari) yang bukan bagian 

program kerja terencana 

Wewenang dari Lembaga Penelitian adalah: 

1). Menilai kinerja staff Lemlit 

2). Menetapkan kegiatan penelitian internal  

3). Mengkoordinasi kegiatan penelitian eksternal 

4). Menetapkan kerjasama penelitian dengan lembaga luar 

5). Menetapkan kegiatan-kegiatan yang menunjang 

pengembangan penelitian 
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6). Melakukan koordinasi dengan pusat studi-pusat studi 

 

Adapun tanggung jawab dari lembaga penelitian adalah: 

1). Bertanggung jawab atas kinerja staff Lemlit 

2). Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengembangan 

kegiatan penelitian di lingkungan UMM 

3). Bertanggung jawab atas kelancaran koordinasi kegiatan 

penelitian DIKTI 

4). Bertanggung jawab atas pengembangan kerjasama 

penelitian 

5). Bertanggung jawab atas kelancaran koordinasi kegitan 

penelitian yang dibiayai institusi swasta 

6). Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

penunjang pengembangan penelitian di UMM 

7). Bertanggung jawab atas koordinasi pusat studi-pusat studi 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga menjalin hubungan lini 

sebagai berikut: 

1). Atasan langsung : Pembantu Rektor  I 

2). Atasan langsung secara  

 fungsional  : Kabiro keuangan (laporan     

keuangan) 

3). Jabatan koordinatif : Kepala LPM, Dekan  

4). Jabatan bawahan : Wakil Kepala Lemlit, Sekretaris 

lemlit,Ketua Pusat Studi-Pusat 

Studi. 

 

 

 

2. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) 
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Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur 

pelaksana akademik di tingkat  Universitas yang 

menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang dilaksanakan melalui lembaga, Fakultas, Pusat Studi, 

Jurusan, Laboratorium, kelompok dan Perorangan dan ikut 

mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya 

yang diperlukan. 

Tugas dari LPM adalah Melakukan perencanaan, 

pengawasan, dan evaluasi seluruh kegiatan Lembaga 

Pengabdian Masyarakat, dengan deskripsi tugas sebagai 

berikut:   

1). Tugas Harian :  

 Melakukan koordinasi dengan Sekretaris,  Kabid dan Staff 

LPM dalam tugas harian lembaga 

 Mengontrol pelaksanaan program-program LPM 

2). Tugas Periodik: Melakukan koordinasi dengan Sekretaris, 

Kabid KKN, dan staff dalam pelaksanaan KKN 

3). Tugas insidental: 

 Menghadiri undangan untuk LPM dalam acara yang 

bersifat internal maupun eksternal  

 Mewakili PR III atau Rektor dalam undangan yang 

bersifat internal dan eksternal UMM saat PR III atau 

Rektor berhalangan hadir 

 Menjalin kerjasama dengan pihak di luar maupun dalam 

UMM berkaitan dengan kegiatan LPM 

  

Adapun wewenang dari LPM adalah: 

1). Merumuskan  konsep kegiatan Lembaga Pengabdian 

Masyarakat 
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2). Menjalin kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal 

UMM dalam melaksanakan kegiatan Lembaga Pengabdian 

Masyarakat 

3). Melakukan  pengawasan kinerja  Sekretaris, Kabid,  dan Staf 

LPM 

 

Tanggung jawab LPM adalah: 

1). Bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh kegiatan 

Lembaga Pengabdian Masyarakat 

2). Bertanggung jawab atas kegiatan operasional LPM 

 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, LPM 

menjalin hubungan lini sebagi berikut: 

1). Atasan langsung adalah  Pembantu Rektor III dan Rektor 

2). Bawahan langsung :  Sekretaris LPM, Kabid KKN, Kabid 

Dikyanmas, Tim  LPM Fakultas 

3). Hubungan koordinatif  :  

- Dekan, PD III, Kajur, Sekjur, dan Dosen wali dalam 

pelaksanaan KKN.  

- Ketua PP Muhammadiyah, Ketua Majelis dalam PP 

Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, 

Ketua cabang dan ranting Muhammadiyah di wilayah 

daerah maupun kecamatan dalam KKN dan Dikyanmas.  

- Kepala Biro, Kabag, Kepala Pusat Studi, dan Kepala 

lembaga di lingkungan UMM 

 

e. Pusat Studi 

Pusat studi merupakan lembaga dibawah koordinasi pusat 

penelitian yang menyelenggarkan program akademik untuk 

melaksanakan kegiatan penelitian atau pengkajian dalam satu 

atau lebih displin ilmu.  
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Jumlah Pusat studi yang ada di Universitas Muhammadiyah 

Malang saat ini adalah 7 (tujuh) buah, yang terdiri dari: Pusat 

Pengembangan Bioteknologi, Pusat Studi Islam dan Filsafat 

(PSIF), Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan (PSWK), Pusat 

Studi Kewilayahan, Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan 

(PSKL), Pusat Pengembangan Manajemen (PPM), dan Lembaga 

Pengembangan Bahasa. 

  

7. Administrasi 

Satuan pelaksana Administrasi merupakan penyelenggara 

pelayanan teknis dan administratif yang terdiri dari: 

a. Biro administrasi akademik, yaitu unsur pembantu pimpinan di 

bidang administrasi akademik yang mempunyai tugas 

memberikan pelayanan administratif di bidang akademik di 

lingkungan Universitas.  

b. Biro administrasi Umum, yaitu unsur pembantu pimpinan di 

bidanga administasi umum yang mempunyai tugas memberikan 

pelayanan administratif di bidang umum di lingkungan 

Universitas. 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Biro Administrasi Umum 

adalah sebagai berikut: 

1). Tugas Biro administrasi Umum:  

- Membantu membuat Perencanaan, baik yang bersifat 

teknis administrasi, maupun yang bersifat 

pengembangan, khususnya yang terkait dengan kegiatan 

pengembangan, pemeliharaan Tenaga Kerja Karyawan 

(administratif dan edukatif) dan pengadaan sarana dan 

prasarana guna mendukung proses belajar mengajar. 

- Membuat progress report setiap semester tentang 

berbagai kegiatan yang telah, sedang dan akan 

dilakukan, khususnya bidang pengembangan, 
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pemeliharaan tenaga kerja dan pengelolaan sarana dan 

prasarana. 

- Membantu Pembantu Rektor II secara periodik 

melakukan koordinasi dengan para Pembantu Dekan II, 

wakil direktur membahas persoalan yang terkait dengan 

pengembangan, pemeliharaan tenaga kerja dan 

pengelolaan sarana dan prasarana. 

- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja dilingkungan 

BAU. 

- Mewakili Rektor atau Pembantu Rektor II untuk tugas 

keluar; seperti menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan 

dengan Pemkot; Pemkab; Koopertis Wilayah VII, 

Direktorak Pendidikan Tinggi. 

- Secara periodik melakukan monitoring terhadap kenaikan 

kepangkatan baik karyawan administratif dan edukatif. 

- Memproses usulan pengangkatan Guru Besar tidak tetap 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2). Wewenang Biro administrasi Umum: 

- Berwenang untuk mengambil kebijakan terhadap semua 

pekerjaan yang terkait dengan tugas-tugas administratif 

di lingkungan BAU. 

- Berwenang untuk mengadakan rapat koordinasi dengan 

Kabag, Kaur dan staf karyawan di lingkungan Biro 

Administrasi Umum. 

- Berwewenang melakukan pengelolaan penggunaan ruang 

kuliah dan publik. 

3). Tanggung jawab Biro administrasi Umum: 

- Bertanggung jawab pada semua jenis kegiatan di 

lingkungan BAU baik bersifat perencanaan maupun 

bersifat teknis.  
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- Dalam melakukan tugas Kepala Biro bertanggung jawab 

kepada Rektor dan Pembantu Rektor II. 

 

Masing-masing bagian dari struktur organisasi di Biro 

Administrasi Umum telah mempunyai Standard Operational 

Procedure (SOP) dan masing-masing tugas dari masing-masing 

bagian tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. 

c. Biro administrasi Keuangan, yaitu unsur pembantu pimpinan di 

bidang administrasi keuangan yang mempunyai tugas 

memberikan pelayanan administratif di bidang keuangan di 

lingkungan Universitas. 

Tugas dari Biro Administrasi Keuangan adalah: 

- Kepala Biro Keuangan bertanggungjawab secara 

menyeluruh terhadap semua aktifitas yang berlangsung 

di Biro keuangan. 

- Menterjemahkan seluruh kebijakan ataupun putusan 

Pimpinan Universitas yang berkaitan dengan pengeluaran 

Keuangan Universitas. 

- Meneruskan dan mengesahkan semua perintah 

Pembayaran dari Pimpinan Universitas berkait dengan 

kegiatan masing-masing Unit dan atau Kegiatan yang 

bersifat individu kepada urusan pembayaran,pencatatan 

dan arsip. 

- Mengajukan permintaan pengeluaran cek dari PR II 

berdasarkan pengajuan. 

- Mengawasi dan memeriksa seluruh bukti-bukti 

pengeluaran dari urusan pembayaran,pencatatan dan 

arsip. 

- Menyusun Rencana-rencana kerja baik untuk jangka 

pendek,menengah ataupun panjang. 

- Menyetujui Dispensasi pembayaran Keuangan Mahasiswa 
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Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Biro tersebut. 

 
Adapun tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai 

berikut: 

1). Bagian Akutansi: 

- Kepala Bagian akuntansi bertanggungjawab secara 

menyeluruh terhadap semua proses pencatatan baik 

penerimaan maupun pengeluaran Keuangan Universitas. 

- Membuat laporan Keuangan secara periodic ( bulanan ) 

dari seluruh Aktivitas Universitas. 

- Merancang Draft RAPB Universitas. 

- Memeriksa seluruh Rekening Koran Universitas dari 

semua Bank rekanan. 

- Menginput seluruh bukti-bukti pengeluaran sebelum di 

arsip. 

2). Bagian Adm. Keuangan Mahasiswa: 

- Melakukan input bukti pembayaran Keuangan Mahasiswa 

- Melakukan Pengesahan terhadap bukti pembayaran 

Keuangan Mahasiswa 

- Melakukan Pelayanan terhadap seluruh Mahasiswa yang 

membutuhkan keterangan tentang keuangan 

- Membuat laporan penerimaan Keuangan mahasiswa 

dalam suatu periode pembayaran 

- Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan 

KKN maupun Wisuda. 

- Membuat Laporan daftar mahasiswa yang belum lunas 

pada waktu Her, Middle dan Final  ke setiap jurusan. 

Semua tugas dari Biro Administrasi keuangan beserta bagian 

masing-masing sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang 

ada. 
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d. Biro administrasi kemahasiswaan, yaitu unsur pembantu 

pimpinan di bidang administrasi kemahasiswaan yang 

mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di 

bidang kemahasiswaan di lingkungan Universitas. 

Tugas dari Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah Mengelola, 

mengkoordinasi, mengimplementasikan serta mengevaluasi  

kegiatan kemahasiswaan ditingkat Universitas, yang dirinci 

dalam: 

1). Tugas-tugas harian: 

- Memeriksa pengajuan dan kegiatan Mahasiswa 

- Memeriksa dan menandatangani permintaan alat tulis 

kantor 

- Memeriksa surat pengajuan pemakaian kampus bidang 

kemahasiswaan 

- Menandatangani surat keteranganmasih kuliah 

- Menandatangani surat bebas tanggungan mahasiswa 

- Mengajukan dana fakultas ke PR II 

2). Tugas-tugas periodik: 

- Memberi ceramah pada kegiatan mahasiswa 

- Membuka dan menutup berbagai kegiatan mahasiswa 

- Membuat perencanaan kegiatan pesmaba dan Studen 

day 

- Melakuka reformasi lembaga mhasiswa 

- Mengkoordinasi kegiatan wisuda 

- Mengkoordinasi lomba penelitian tingkat universitas, 

fakultas, kopertis dan nasional 

- Mengkoordinasikan lomba karya tulis ilmiah 

- Mengkoordinasikan beasiswa untuk mahasiswa 

- Memantau kegiatan minat dan bakat mahasiswa 

(olahraga, seni, dll). 

- Memantau kegiatan keislamam mahasiswa 
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3). Tugas-tugas insidental: 

- Mewakili pimpinan unit enghadiri undangan daerah 

maupun nasional 

- Menangani demonstrasi mahasiswa 

- Melakukan diskusi dengan berbagai lembaga 

kemahasiswaan 

- Menangani berbagai kasus mahasiswa  

- Mengusulkan peraturan dan sanksi pelanggaran 

mahasiswa 

- Memimpin rapat koordinasi dengan para Pembantu 

Dekan III 

- Menyusun buku pembinaan mahasiswa dan buku disiplin 

mahasiswa 

- Membuat sk kegitan dilingkungan mahasiswa 

- Membuat SK delegasi mahasiswa 

Wewenang Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah: 

1). Mencairkan dana kegiatan mahasiswa 

2). Menyetujui permintaaan alat-alat tulis kantor 

3). Menyetujui surat pengajuan pemakaian kampus bidang 

kemahasiswaan 

4). Mengawasi pelaksanaan reformasi lemabga mahasiswa 

5). Menetapkan mahsiswa yang mendapat beasiswa 

6). Mengevaluasi kegiatan pesmaba dan student day 

7). Menetapkan sanksi pelanggaran mahasiswa 

8). Mengusulkan nama-nama kepanitiaan wisuda 

9). Menetapkan persyaratan beasiswa 

10). Mengeluarkan SK delegasi mahasiswa 

11). Mengevaluasi kinerjja staf kemahasiswaan 

12). Menetapkan pelaksanaan kegiatan pesmaba dan student 

day 

Tanggung jawab Biro administrasi Kemahasiswaan adalah: 
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1). Bertanggung jawab atas pengeluaran dana kegiatan 

mahasiswa 

2). Bertanggungjawab atas pelaksanan kegiatan pesmaba dan 

student day 

3). Bertanggungjawab atas kinerja staff kemahasiswaan 

4). Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan reformasi 

mahasiswa 

5). Bertanggungjawab atas pelaksanaan lomba penelitian dan 

karya tulis mahasiswa 

6). Bertanggungjawab atas semua kegiatan mahasiswa 

7). Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengembangan minat 

bakat mahasiswa 

8). Bertanggungjawab atas laporan kinerja biro kemahasiswaan 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi 

Kemahasiswaan menjalin hubungan lini sebagai berikut: 

1). Atasan langsung  : Pembantu Rektor II 

2). Atasan secara fungsional  : Rektor 

3). Jabatan koordinatif : Pembantu Dekan III, kepala 

biro keuangan, BAA dan BAU, lemlit. 

4). Jabatan bawahan  : Kabag Kemahasiswaan 

Semua tugas dan wewenang dari Biro administrasi 

kemahasiswaan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang 

telah dibuat. 

 

e. Biro Khusus Kerjasama Luar Negeri 

Biro Kerjasama Luar Negeri adalah unsur pembantu 

pimpinan di bidang pengembangan dan pengelolaan kerjasama 

luar negeri yang dilakukan oleh sebuah unit kerja yang berada 

di lingkungan Universitas. Biro Kerjasama Luar Negeri 

merupakan biro baru yang dibentuk pada tahun 2007 

berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 6 Tahun 2007. 
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 Fungsi biro kerjasama luar negeri adalah menggali, 

memfasilitasi, menindak-lanjuti dan mengelola semua sumber 

daya luar negeri dalam rangka penunjang kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi.  

Wewenang Biro Kerjasama Luar Negeri adalah mengelola 

dan mengembangkan Kerjasama Luar Negeri. 

Adapun Tugas dan tanggung jawab Biro Hubungan dan 

Kerjasama Luar Negeri adalah: Mengelola Kerjasama Luar 

Negeri dan Mengembangkan Kerjasama Luar Negeri: 

Biro dipimpin oleh kepala biro yang diangkat oleh dan 

bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Masing-masing Biro 

terdiri dari bagian-bagian yang dipimpin  oleh Kepala Bagian yang  

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro. 

 

8. Unsur Penunjang  

Unsur penunjang adalah perangkat pelengkap di bidang 

pendidikan, penelitian pengabdian masyarakat dan perencanaan 

yang ada di luar fakultas, jurusan dan laboratorium. 

Unsur penunjang mempunyai tugas memberikan pelayanan 

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, 

pengabdian masyarakat dan perencanaan yang ada di luar fakultas, 

jurusan dan laboratorium.  

Masing-masing unsur penunjang terdiri atas pimpinan, tenaga 

ahli dan tenaga administrasi. Pimpinan unsur penunjang akademik 

diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. 

Unsur penunjang yang ada di Universitas Muhammadiyah 

Malang dibuat berdasarkan pada kebutuhan Universitas dalam 

rangka menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yang berada di luar fakultas, jurusan dan laboratorium. Adapun 

unsure penunjang yang ada sekarang meliputi: 

a. Lembaga Kebudayaan 
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Lembaga kebudayaan merupakan unsur penunjang akademik di 

tingkat  Universitas yang menyelenggarakan kegiatan dalam 

bentuk kajian, penelitian, pengembangan dan pagelaran 

khususnya di bidang seni budaya dan Perorangan dan ikut 

mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya 

yang diperlukan. 

b. Badan Konsultasi & Bantuan Hukum (BKBH) 

Badan Konsultasi & Bantuan Hukum merupakan unsur 

penunjang akademik di tingkat  Universitas yang 

menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk memberikan 

konsultasi hokum dan melakukan pendampingan dan bantuan 

hokum baik secara litigasi maupun non litigasi bagi Universitas 

maupun masyarakat serta ikut mengusahakan serta 

mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. 

c. Badan Pemakmuran Masjid (BPM) 

Badan Pemakmuran Masjid merupakan unsur penunjang 

akademik di tingkat  Universitas yang menyelenggarakan 

kegiatan dalam bentuk menggiatkan  kegiatan masjid, baik pada  

kegiatan rutin maupun kegiatan yang melibatkan aktifis kampus, 

persyarikatan Muhammadiyah maupun pihak eksternal 

Universitas  yang menggunakan sarana-prasarana Masjid 

 dan ikut mengusahakan serta 

mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. 

 

d. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) 

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia merupakan unsur 

penunjang akademik di tingkat  Universitas yang 

menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk merencanakan, 

menata dan mengembangkan sumberdaya manusia Univeritas 

Muhammadiyah Malang dan ikut mengusahakan serta 

mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. 
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e. Badan Pengendalian Internal (BPI) 

Badan Pengendalian Internal merupakan unsur penunjang 

akademik di tingkat  Universitas yang menyelenggarakan 

kegiatan dalam bentuk melakukan penilaian efektivitas sistem 

pengendalian intern (SPI) yang meliputi: sistem manajemen, 

perencanaan, pengendalian, informasi, komunikasi dan 

manajemen fungsional dari masing-masing unit kerja Univeritas 

Muhammadiyah Malang, dan  ikut mengusahakan serta 

mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. 

f. Badan Pengendalian Mutu Akademik (BKMA) 

Badan Pengendalian Mutu Akademik merupakan unsur 

penunjang akademik di tingkat  Universitas yang 

menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk memberikan 

pendidikan dan latihan pekerti bagi calon dosen sebelum 

melaksanakan pengajaran, serta melakukan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar secara 

berkelanjutan dan  ikut mengusahakan serta mengendalikan 

administrasi sumber daya yang diperlukan. 

g. Badan Perencanaan Pengembangan dan Pemeliharaan Kampus 

(BP3K)  

Badan Perencanaan Pengembangan dan Pemeliharaan Kampus 

merupakan unsur penunjang akademik di tingkat  Universitas 

yang menyelenggarakan kegiatan melakukan perencanaan dan 

pengembangan kampus serta pemeliharaan kampus dan  ikut 

mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya 

yang diperlukan. 

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan dan informasi 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan merupakan unsur 

penunjang akademik di tingkat  Universitas yang 

menyelenggarakan kegiatan melakukan perencanaan, 

pengadaan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dan 
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informasi serta menjalin kerjasama dengan perpustakaan dari 

institusi luar Univeritas Muhammadiyah Malang dan  ikut 

mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya 

yang diperlukan. 

Perpustakaan merupakan penunjang penyelenggaraan 

akademik yang sangat strategis. Lancar tidaknya pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran tergantung pada keberadaraan 

perpustakaan sebagai penyedia buku dan referensi lainnya. 

Perpustakaan menyediakan buku-buku dan referensi lainnya 

untuk civitas akademika. Dengan tersediannya referensi yang 

memadai maka akan mempermudah bagi dosen dan mahasiswa 

menyelesaikan tugas dalam proses pembelajaran. Pelayanan 

perpustakaan yang baik menjadi bagian penting dalam 

memperlancar kegiatan di bidang akademik. Perpustakaan 

menyediakan buku yang dapat dipinjam atau hanya dibaca di 

tempat baik kepada dosen maupun mahasiswa. 

Perpustakaan sudah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai 

dengan SOP yang telah dibuat. 

i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Komputer  

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Komputer merupakan unsur 

penunjang akademik di tingkat  Universitas yang 

menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengadaan, dan 

pemeliharaan komputer dari masing-masing unit yang ada di 

Universitas dan  ikut mengusahakan serta mengendalikan 

administrasi sumber daya yang diperlukan. 

j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) American Corner 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) American Corner merupakan unsur 

penunjang akademik di tingkat  Universitas yang 

menyelenggarakan kegiatan mensosialisasikan informasi yang 

berhubungan dengan Amerika khususnya bidang pendidikan 

dan budaya, menyelenggarakan kegiatan ilmiah dan budaya 
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yang difasilitasi oleh Amerika serta memfasilitasi masyarakat 

Indonesia yang akan belajar di Amerika dan  ikut 

mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya 

yang diperlukan. 

k. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bimbingan dan Konseling (UPT-BK)  

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bimbingan dan Konseling 

merupakan unsur penunjang akademik di tingkat  Universitas 

yang menyelenggarakan kegiatan mengelola pelayanan 

bimbingan dan konseling yang meliputi bimbingan akademik, 

bimbingan personal dan sosial maupun bimbingan karier kepada 

seluruh civitas akademika universitas muhammadiyah malang 

dan  ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi 

sumber daya yang diperlukan. 

Tugas dari UPT-BK adalah: 

1). Bertanggungjawab kepada Pembantu Rektor III 

2). Membawahi Divisi (Staff, Part Time, Asisten Magang serta 

konselor)   

3). berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan UPTlain 

sesuai dengan lingkup kerjannya 

4). mengatur dan melakukan supervise terhadap semua lingkup 

tugas Konselor dan karyawan 

5). memberikan informasi tentang tugas dan tanggungjawab 

tiap divisi 

6). Memimpin rapat kerja dan koordinasi rutin dengan karyawan 

berkaitan dengan program kerja 

7). Memastikan bahwa karyawan dan konselor menjalankan 

tugasnya sesuai prosedur 

8). Memastikan kebenaran dan melakukan koreksi terhadap 

laporan yang dibuat oleh Divisi 

9). Membuat rencana kerja 6 bulanan  
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10). Melaporkan kegiatan, administrasi dan keuangan Unit 

kepada Pembantu Rektor III. 

 

Tugas-tugas dari UPT BK sudah dilaksanakan sesuai dengan 
SOP yang telah dibuat. 

 
l. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan merupakan unsur 

penunjang akademik di tingkat  Universitas yang 

menyelenggarakan kegiatan Perencanaan, pengelolaan dan 

pengembangan sistem pelayanan kesehatan bagi seluruh civitas 

akademik Universitas Muhammadiyah Malang dan  ikut 

mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya 

yang diperlukan. 

Tugas dan wewenang dari UPT Kesehatan adalah: 

1). Bertanggung jawab terhadap semua pelayanan medis di 

lingkungan Poliklinik Universitas Muhammadiyah Malang. 

2). Bertanggung jawab terhadap pembinaan kinerja perawat 

dan tenaga administrasi Poliklinik Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3). Melaporkan pelayanan medis di Poliklinik setiap bulan 

kepada Pembantu Rektor III. 

4). Melaporkan pembelian dan pemesanan obat setiap bulan 

kepada Pembantu Rektor II. 

5). Membantu setiap kegiatan di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Malang yang melibatkan tenaga medis dan 

paramedis. 

Semua tugas dari UPT kesehatan sudah dilaksanakan sesuai 

dengan SOP yang ada. 

 
m. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)  
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Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerimaan Mahasiswa Baru 

merupakan unsur penunjang akademik di tingkat  Universitas 

yang menyelenggarakan kegiatan melakukan proses 

penerimaan mahasiswa baru, menyangkut perencanaan, 

pelaksanaan dan monev. dan  ikut mengusahakan serta 

mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. 

n. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan 

Unit pelaksana teknis di bidang penerbitan merupakan unsur 

penunjang akademik di tingkat  Universitas yang 

menyelenggarakan kegiatan produksi di bidang perbukuan. Unit 

ini bertugas menerbitkan buku/karya tulis akademis yang 

dihasilkan civitas akademika universitas Muhammadiayah 

Malang. Selain bertugas mengemban misi akademik yaitu 

menyebarluaskan karya akademik civitas akademika, unit ini 

juga merupakan unit usaha yang diharapkan  dapat 

memberikan keungtungan pada Universitas. Secara struktural 

unit ini dibawah koordinasi Pembantu Rektor II dan 

bertanggungjawab pada Asisten Rektor bidang pengembangan 

Usaha dan  ikut mengusahakan serta mengendalikan 

administrasi sumber daya yang diperlukan. 

o. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Internet (UPI)  

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Internet merupakan unsur 

penunjang akademik di tingkat  Universitas yang 

menyelenggarakan kegiatan Mengelola, mengembangkan dan 

memberikan pelayanan internet kepada seluruh civitas 

akademika Universitas Muhammadiyah Malang dan  ikut 

mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya 

yang diperlukan. 

p. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Pengembangan 

Pembelajaran 
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Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Pengembangan 

Pembelajaran merupakan unsur penunjang akademik di tingkat  

Universitas yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan 

dan pengelolaan pembelajaran yang berbasis Teknologi 

Informasi dan  ikut mengusahakan serta mengendalikan 

administrasi sumber daya yang diperlukan. 

Ketersediaan TIK untuk eLearning, komunikasi jaringan, dan 

komitmen untuk merubah praktik di ruang-ruang kelas akan 

memberikan kesempatan untuk: 

• Meningkatan keKuatan pembelajaran, termasuk tingkat 

pencapaian, motivasi, dan pemahaman. 

• Mengelola, mengorganisasikan, dan mendistribusikan 

informasi lebih efektif. 

• Memperluas pembelajaran di luar ruang kelas dan 

menyertakan sumberdaya dan kolaborator lokal maupun 

global. 

Sejak beberapa tahun yang lalu UMM telah menginstal 

infrastruktur TIK namun integrasinya dalam praktik keseharian 

masih beragam di antara berbagai bagian yang ada di 

dalamnya. Sementara itu, potensi pedagogis dan aksesibilitas 

teknologi baru terus mengalami kemajuan. Keberadaan UPT 

Teknologi dan Pengembangan Pembelajaran diarahkan untuk 

menjamin bahwa dosen mengembangkan pemahaman 

pedagogis yang kuat dengan memadukan  teknologi baru yang 

muncul, dan mengarahkan mahasiswa dalam mengembangkan 

pemahaman dan ketrampilan TIK yang memadai, dan untuk 

menjamin bahwa investasi besar dalam TIK berdampak pada 

pembelajaran mahasiswa.  

Pengembangan Virtual Learning Environment di UMM diarahkan 

untuk membangun lingkungan pembelajaran yang 

memadukannya dengan lingkungan pembelajaran klasik 
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menjadi Muhammadiyah Integrated Learning Environment 

(MILE).  Dengan MILE, lingkungan pembelajaran klasik 

diperkaya dengan berbagai piranti virtual antara lain: 

• Wide-campus WiFi Area  

Menyediakan wireless intra-network dengan radius hingga 5 

Km dari pusat kampus, sehingga menjangkau area 

pemukiman di sekitar kampus di mana kebanyakan sivitas 

akademika tinggal. Hal ini memberikan akses yang lebih 

fleksibel ke jaringan kampus. 

• Course Management Systems (eLMU) 

Lingkungan pembelajaran berbasis web yang dilengkapi 

dengan berbagai piranti untuk mendukung pembelajaran 

yang lebih mandiri, tidak tergantung tempat dan waktu, 

interaktif, customized, dan kaya media. 

• VoWiFi  

Voice over WiFi – atau wireless voice over internet protocol – 

menyediakan Wireless Phone Communication antar sivitas 

melalui jaringan intranet WiFi. Dengan fasilitas ini, biaya 

komunikasi menjadi minimal sehingga dapat menghemat 

konsumsi pulsa dari seluruh komunitas sekaligus 

memperkaya mode komunikasi antar civitas.  

• WAP (mWAP) 

mWAP menyediakan materi belajar dan modus kegiatan 

belajar dengan piranti mobile phone (VoWiFi) mapun 

layanan oleh pihak komersial (GSM/CDMA). 

• Conferencing 

MILE juga menyediakan layanan berupa conferencing – 

point-to-point – maupun multi-point, baik berupa video 

maupun audio. 
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Tugas dari UPT  Teknologi Pengembangan Pembelajaran 

adalah: 

1). Menyusun rencana strategis untuk mengevaluasi dan 

memelihara, memperluas dan mengevaluasi infrastruktur 

TIK. 

2). Bersama elemen yang terkait membangun model 

penggunaan TIK yang efektif, memadukan perangkat keras 

dan perangkat lunak dengan pendekatan pembelajaran 

untuk masing-masing disiplin, dan rencana strategis untuk 

menyebarluaskan implementasinya. 

3). Mengevaluasi dan mengkoordinasikan pembelian dan lisensi 

perangkat lunak untuk memastikan bahwa semua perangkat 

lunak mendapatkan lisensi yang sesuai dan mendukung 

semua kegiatan yang tanpa batas. 

4). Memberikan bantuan ke Gugus Kerja Pengembangan Profesi 

untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan menawarkan 

kegiatan pengembangan profesi eLearning internal yang 

diperlukan. 

5). Mengkoordinasikan pengembangan, pemeliharaan dan 

evaluasi home page universitas. 

6).  Mengkoordinasikan pengembangan, pemeliharaan dan 

evaluasi sumberdaya intranet universitas. 

7). Mempromosikan model kurikulum dan organisasi ruang kelas 

yang menggunakan eLearning dan TIK secara efektif; 

misalnya proyek-proyek kolaboratif,  mendorong motivasi 

dan inovasi mahasiswa, kurikulum berorientasi pada 

pembelajar. 

8). Mendemonstrasikan contoh pembelajaran yang 

menggunakan eLearning secara efektif dan inovatif. 

UPT-TPP ini merupakan lembaga baru dibentuk pada tahun 

2007. 
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q. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Holtikultura 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Holtikultura merupakan unsur 

penunjang akademik di tingkat  Universitas yang 

menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk kajian, penelitian, 

budidaya dan pemuliaan tanaman holtikultura dan  ikut 

mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya 

yang diperlukan. 

r. Ad-Hoc Information and Communication Technology (ICT) 

Center 

Ad-Hoc Information and Communication Technology (ICT) 

Center merupakan unsur penunjang akademik di tingkat  

Universitas yang menyelenggarakan kegiatan  

s. Unit Pelaksana UMM Dome 

Unit Pelaksana UMM Dome merupakan unsur penunjang 

akademik di tingkat  Universitas yang menyelenggarakan 

kegiatan mencari sumber finansial baru di luar dari mahasiswa 

melalui  

1). memasarkan UMM Dome untuk user eksternal maupun 

internal, 

2). Melakukan pemeliharan gedung dan sarana prasarana yang 

tersedia 

3). Memfasilitasi bagian kegiatan non komersial yang 

diselenggarakan oleh Universitas dan/atau persyarikatan 

Muhammadiyah yang menggunakan fasilitas UMM Dome  

t. Kepala Pertamanan & Pengelolaan Aset/Lahan 

Kepala Pertamanan & Pengelolaan Lahan merupakan unsur 

penunjang akademik di tingkat  Universitas yang 

menyelenggarakan kegiatan melakukan perencanaan, 

pengelolaan, pemanfaatan Asedan pemeliharaan taman dan 

lahan milik Universitas Muhammadiyah Malang dan  ikut 
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mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya 

yang diperlukan. 

Adapun Rencana pembentukan unsur penunjang akademik 

pada Universitas Muhammadiyah Malang yang akan direalisasikan 

pada tahun 2008 adalah: 

a. Pembentukan UPT lembaga alumni  

Bahwa potensi alumni sangat penting untuk mengembangkan 

kurikulum, menjaring potensi lapangan kerja, dan 

mengemabngkan daya dukung lainnya. Oleh sebab itu maka 

untuk mengembangkan potensi alumni dan mengembangkan 

jaringan kampus dengan dunia kerja, telah dilakukan 

penyusunan data base alumni potensial dan bidang kerja atau 

profesi yang telah ditekuni alumni di tingkat  fakultas masing-

masing. Upaya ini telah mulai sejak  tahun 1997 dengan telah  

telah dibentuk organisasi alumni tingkat fakultas dan jurusan 

masing-masing. Maka untuk semakin meningkatkan potensi 

tersebut, akan dibentuk satu unit pelaksana tugas yang 

bertanggungjawab mengelola data alumni dan merancang 

aktivitas untuk alumni sebagai pendukung pengembangan 

kampus, terutama bidang Tri Darma PT..  

b. Pembentukan UPT lembaga pemetaan calon maba potensial 

Perkembangan pola rekruitmen mahasiswa baru diberbagai 

perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan pola yang beragam 

dan berkecenderungan tidak sehat dan kompetitif. Maka melihat 

fenomena tersebut di UMM akan dikembangkan lembaga 

pemetaan calon mahasiswa potensial. Lembaga ini dibentuk 

untuk meningkatkan peran unit penerimaan mahasiswa baru 

yang sudah ada, dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan 

dan strategi penerimaan mahasiswa baru yang lebih berdaya 

saing.   

9. Unit Usaha 
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Unit usaha merupakan usaha yang diselenggarakan dalam 

rangka menunjang kebutuhan operasional Tridarma Perguruan 

Tinggi. Unit Usaha mempunyai tugas mengembangkan dan 

menciptakan usaha yang bisa memberikan kontribusi kepada 

universitas.  

Masing-masing Unit Usaha terdiri atas pimpinan, tenaga ahli 

dan tenaga administrasi. Pimpinan Unit Usaha diangkat oleh dan 

bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Adapun jenis unit 

usaha Universitas Muh Malalah: 

a. University Inn 

Unit usaha merupakan usaha yang diselenggarakan dalam 

rangka menunjang kebutuhan operasional Tridarma Perguruan 

Tinggi dan sekaligus sebagai bentuk partisipasi perguruan tinggi 

di bidang pelayanan jasa perhotelan dan pariwisata kepada 

masyarakat.  

b. Unit Koperasi  

Unit usaha merupakan usaha yang diselenggarakan dalam 

rangka menunjang kebutuhan operasional Tridarma Perguruan 

Tinggi yang berfungsi Mengelola dan mengembangkan koperasi 

karyawan di tingkat Universitas Muhammadiyah Malang.  

c. UPT Kursus Bahasa Asing  

UPT Kursus Bahasa Asing merupakan usaha yang 

diselenggarakan dalam rangka menunjang kebutuhan 

operasional Tridarma Perguruan Tinggi yang berfungsi 

menyelenggarakan kursus bahasa asing bagi civitas akademika 

dan masyarakat serta kursus bahasa Indonesia bagi penutur 

asing 

d. UPT Bengkel 

UPT Bengkel merupakan usaha yang diselenggarakan dalam 

rangka menunjang kebutuhan operasional Tridarma Perguruan 
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Tinggi yang berfungsi melayani masyarakat dalam pengadaan 

onderdil sepeda motor dan bengkel sepeda motor. 

Adapun Rencana Usaha Universitas Muhammadiyah Malang yang 

dialokasikan untuk terealisasi tahun 2008 adalah: 

a. Pendirian Asrama Mahasiswa 

Asrama mahasiswa ini didirikan dalam rangka untuk membantu 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang berasal 

dari luar kota, dan diutamakan adalah mahasiswa yang kurang 

mampu dan/atau mahasiswa yang berprestasi. Disamping itu 

pendirian asrama mahasiswa ini juga sekaligus sebagai wadah 

pembinaan secara terpadu di bidang kepemimpinan dan 

kepribadian terhadap mahasiswa baru dalam rangka 

mempersiapkan jiwa, mental, spiritual dalam proses 

perkuliahan. Pendirian asrama mahasiswa ini adalah merupakan 

kerjasama dan bantuan dari Kementrian Perumahan Rakyat 

yang dialokasikan untuk tahun anggaran APBN 2008. 

Direncanakan asrama mahasiswa ini berdiri di Selatan gedung 

perkuliahan, tepatnya di Desa Tegalgondo, Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang, yang sekarang sedang dalam 

proses pematangan lahan dan proses perijinan. 

b. Pendirian Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Malang 

Dalam rangka mendukung kegiatan akademik pada Fakultas di  

lingkungan Universitas pada umumnya dan fakultas kedokteran 

dan fakultas ilmu  kesehatan pada khususnya serta sebagai 

bentuk partisipasi di bidang pelayanan kesehatan secara 

terpadu kepada masyarakat, maka dalam tahun 2008 akan 

didirikan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

Pada saat ini pendirian rumah sakit ini sudah dalam tahap 

selesai pembebasan lahan yang terletak di Desa Landungsari, 
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Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,  dan sedang dalam proses 

pengurusan ijin. 

c. Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 

SPBU ini didirikan sebagai bentuk partisipasi dari Universitas 

Muhammadiyah Malang di bidang pelayanan distribusi bahan 

bakar kepada masyarakat.  

Lokasi SPBU direncanakan berada di Desa Donowarih, 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Sekarang sedang 

dalam proses perijinan. 

 

B. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Malang 

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan bagian dari  

sistem pendidikan nasional yang bertujuan menyiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan kecakapan 

dan ketrampilan dalam pengembangan / penyebarluasan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta mengupayakan 

penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.  

Menghadapi kondisi kompetisi Pendidikan Tinggi baik PTN, PTS 

maupun PTA berlangsung ketat, tajam. Perguruan Tinggi yang tidak 

mampu bersaing  secara fair dan terbuka akan tumbang terseleksi oleh 

keadaan.  Untuk itu Universitas Muhammadiyah Malang perlu 

mempersiapkan diri secara mantap dengan membuat Rencana 

Strategis (Renstra) tahun 2000 – 2010. Penyusunan Renstra tersebut 

ditindak lanjuti dalam pengembangan program dan kegiatan  oleh 

semua lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang dan 

unit aktivitas mahasiswa, yang terintegrasi pada Visi, Misi dan tujuan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Adapun masing-masing visi, misi dan tujuan Universitas 

Muhammadiyah Malang adalah:  

1. Visi Universitas Muhammadiyah Malang adalah: 
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Menjadi universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Islam. 

2. Misi Universitas Muhammadiyah Malang adalah: 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu  

b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. 

c. Menyelenggarakan pengelolaan Universitas yang amanah. 

d. Menyelenggarakan civitas akademika dalam kehidupan yang 

Islami sehingga mampu beruswah khasanah. 

e. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling 

menguntungkan. 

3. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah 

Malang adalah: 

a. menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, menguasai 

IPTEKS, profesional, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan 

mandiri menuju terwujudnya masyarakat utama. 

b. Meningkatkan kegiatan penelitian sebagai landasan 

penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan IPTEKS. 

c. menghasilkan, mengamalkan, mengembangkan dan menyebar 

luaskan IPTEKS dalam skala regional, nasional dan 

internasional. 

d. Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, 

produktif, efektif, efesien dan terpercaya untuk menjamin 

keberlanjutan universitas. 

e. Mewujudkan civitas akademika yang mampu menjadi teladan 

dan kehidupan masyarakat. 

f. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, 

nasional dan internasional untuk pengembangan pendidikan dan 

penelitian. 

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, dibuatlah 

perencanaan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Malang 
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dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) dan penjabaran dari 

RENSTRA dituangkan dalam bentuk Rencana Operasional (RENOP).  

RENSTRA berisi tentang: visi, misi dan tujuan Universitas 

Muhammadiyah Malang; Analisis situasi yang terdiri dari situasi internal 

(terdiri dari mahasiswa, dosen, staf, sarana prasarana) dan situasi 

eksternal (terdiri dari kondisi politik, ekonomi global, tren sector 

pendidikan, pesaing/competi o s, permintaan pasar/markets, kondisi 

sosiodemografik dan kemajuan teknologi); Sasaran dan strategi 

pengembangan).  

t r

RENSTRA dan RENOP Universitas Muhammadiyah Malang yang 

sedang berjalan dituangkan dalam bentuk Peraturan Universitas Nomor 

1 Tahun 2000 tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah 

Malang tahun 2000-2010.  dan Peraturan Universitas Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Malang 

tahun 2005-2010. 

Dalam rangka mendukung RENSTRA dan RENOP tersebut, untuk 

setiap tahun dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) 

Universitas Muhammadiyah Malang. APB yang sedang berjalan adalah 

sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 

146/KEP/I.0/A/2006 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2007.  

RENSTRA, dan RENOP dan APB Universitas Muhammadiyah 

Malang dibuat oleh Rektor beserta Senat Universitas dalam bentuk 

Peraturan Universitas, melalui rapat senat Universitas. Dimana sebelum 

anggota senat rapat, terlebih dahulu meminta masukan dari civitas 

academika Universitas Muhammadiyah Malang. 

RENSTRA dan RENOP Universitas Muhammadiyah Malang 

kemudian kemudian dipublikasikan kepada seluruh pejabat structural 

melalui rapat kerja dan rapat koordinasi dan dalam bentuk hardcopy, 

kepada seluruh pegawai dan mahasiswa, serta orang tua mahasiswa 

melalui pertemuan dosen/mahasiswa/orang tua wali dengan pimpinan 
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Universitas dan masyarakat umum Universitas Muhammadiyah malang 

melalui web. Universitas Muhammadiyah Malang di intranet dan 

internet. Adapun APB Universitas Muhammadiyah Malang 

disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika Universitas 

Muhammadiyah Malang dan orang tua wali mahasiswa sewaktu ada 

pertemuan secara periodik (biasanya setelah pengumuman 

penerimaan mahasiswa baru) dengan pimpinan Universitas. 

Setiap akhir tahun anggaran, Rektor mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan APB dihadapan Senat Universitas dan selanjutnya oleh 

Universitas dilaporkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah di 

Yogyakarta. 

 

C. Standard Operational Procedure (SOP) Universitas 

Muhammadiyah Malang 

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan lembaga 

pendidikan sebagai lembaga jasa non profit, dituntut ontuk 

menyediakan jasa dalam hal ini jasa pendidikan yang berkualitas 

sehingga dapat menghasilkan sarjana yang humanis dan professional. 

Jasa pendidikan yang berkualitas ditandai dengan ciri: tangible, 

emphaty, responsiveness, reliability dan assurance.  

Mekanisme untuk menjamin Universitas Muhammadiyah Malang  

Berjalan dengan baik dan agar kegiatan mengarah ke tujuan yang 

diinginkan, diperlukan adanya pengendalian. 

Pengendalian yang telah dilakukan oleh Universitas 

Muhammadiyah Malang adalah pengendalian internal, yang bertujuan 

untuk: 

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi 

2. Dipatuhinya kebijakan dan peraturan yang berlaku 

3. Akuntabilitas penggunaan dana. 

Adapun jenis pengendalian internal di Universitas Muhammadiyah 

Malang meliputi: 
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1. Pengendalian preventif 

Pengendalian preventif adalah pengendalian untuk mencegah 

terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. 

2. Pengendalian detektif 

Pengendalian detektif bertujuan untuk mengidentifikasi resiko-

resiko yang mungkin terjadi dengan cara menemukan ancaman-

ancaman yang telah terjadi dan dengan cara melakukan verifikasi 

data, konfirmasi dan proyeksi. 

3. Pengendalian korektif 

Pengendalian korektif  bertujuan untuk mengatasi sebab-sebab 

ancaman yang telah terdeteksi dengan cara melakukan 

aksi/tindakan, instruksi dan revisi.  

Standard Operational Procedure (SOP) merupakan bentuk dari 

pengendalian preventif. Universitas Muhammadiyah Malang telah 

mempunyai peraturan terkait dengan pengendalian preventif dalam 

bentuk: 

1. Statuta, khususnya mengenai perencanaan dan pengelolaan 

Univeritas Muhammadiyah Malang dalam bentuk Rencana Strategis 

Universitas Muhammadiyah Malang dan Rencana Operasional (lihat 

ketentuan pasal 69 Statuta Universitas Muhammadiyah Malang 

tahun 2007) 

2. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2000-

2010. 

3. Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Malang tahun 

2005-2010. 

4. Anggaran Pendapatan Belanja Universitas Muhammadiyah Malang 

tahun 2007, yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah Malang berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah No. 146/KEP/I.0/A/2006 tertanggal 27 

Nopember 2006.  
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5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Malang 

6. Dalam rangka menjamin mutu akademik, khususnya pengajaran, 

telah dibuat: Standard manual procedure, Standard akademik dan 

Standart Kebijakan akademik 

7. Pembuatan Standard Operational Procedure (SOP) dari masing-

masing unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Pada saat ini Unit-unit kerja yang sudah mempunyai SOP adalah 

sebagai berikut: 

No LINGKUP BIRO 

1 LINGKUP BIRO ADMINISTRASI UMUM 
 Analisa Jabatan (BAU) 
 Komunikasi 
 Kerjasama 
 Pemakaian Fasilitas 
 Pengadaan Barang 
 Pengolahan Inventaris 
 Piket Malam 
 Tata Laksana Kebersihan 
 Bagian Umum 
 Hukum 
 Personalia 
2 LINGKUP BIRO KEUANGAN  
 Kepala Biro Keuangan  
 Kabag. Akuntansi  
 Kabag. Adm. Keuangan Mahasiswa  
 Kaur. Adm. Keuangan Mahasiswa  
 Kaur. Gaji dan HR  
 Kaur. Pembukuan dan Dokumentasi  
 Staf. Keuangan  
3 LINGKUP BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK 
 Kepala Biro 

 Kabag. Pendidikan, Pengajaran dan 
Akreditasi 

 Kaur. Her-gestrasi dan MAA 

 Kaur. Pendidikan, Pengajaran dan 
Akreditasi 

 Kaur. Administrasi Akademik 
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No FAKULTAS 

1 Fak Pertanian 
2 Fak. Teknik 
3 Fapetrik 
4 FE 
5 Fak. Pertanian 
6 Fapetrik 
6 Tehnik 
6 Fak. Pertanian 

No JURUSAN 

1 IESP 
2 Prog. Studi Pend. Matematika Komputasi (FKIP) 
3 Bahasa Inggris (FKIP) 
4 Prog. Studi Bahasa dan Sastra Indonesia 
5 Ilmu Ekonomi Perbankan 
6 FAI Jurusan Syariah 
1 FAI Jurusan Tarbiyah 

 

No UPT 

1 P3K (Komputer) 
2 Pusat Pengembangan Manajemen  Fak. Ekonomi  
3 UPT. Teknik Pengembangan Pembelajaran 
4 Lembaga Kebudayaan 
5 Bimbingan Konseling 
6 LC 
4 Badan Pemakmuran Masjid 
5 Unit Produksi Internet 
6 Klinik 
4 Poliklinik 
5 Bimbingan Konseling 
6 TPP 
4 UPT. Komputer 
5 PSIF 
6 BPSDM 
4 Kopkar 
5 Yamaha Motor 

 

No LABORATORIUM 

1 Lab. Ekonomi 
2 Lab. Anatomi 
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3 Lab. Kandang 
4 Lab. Fisika 
5 Lab. Gambar & CAD 
6 Lab. Agronomi 
7 Lab. Biotek 
8 Lab. Elektro 
9 Lab. Bahasa Arab 
10 Lab. Bahasa   
11 Lab. Biologi 
12 Lab. Teknik Elektro 
13 Lab. Kehutanan 
14 Lab. THP 
15 Lab. Teknik Sipil 
16 Lab. Micro Teaching 
17 Lab. Kimia 
18 Lab. Agronomi 
19 Lab. Fisika 

 
Untuk menciptakan optimalisasi pengendalian intern Universitas 

Muhammadiyah Malang, maka pada tahun 2003 dibentuklah Badan 

Pengendalian Intern (BPI) yang berfungsi membantu pimpinan 

universitas dalam melakukan pengendalian intern, dengan 

menggunakan pendekatan: 

1. Prakondisi 

2. Pengendalian preventif 

3. Pengendalian detektif 

4. Pengendalian korektif 

Tugas operasional Badan Pengendalian Intern dalam melakukan 

pengendalian intern meliputi: 

1. Membantu pimpinan dalam merumuskan kebijakan pengendalian 

intern di lingkungan UMM 

2. Melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern di 

lingkungan UMM 

3. Melakukan audit terhadap unit kerja dan unit kegiatan yang 

dipandang perlu atas dasar persetujuan pimpinan Universitas. 
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Pada tahun 2003 BPI telah melakukan audit keuangan terhadap 

semua unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Pada tahun 2006, BPI telah melakukan audit/evaluasi dengan lebih 

komprehensif tentang: sistem manajemen, perencanaan, 

pengendalian, informasi, komunikasi dan manajemen fungsional. 

Pada tahap Pertama tahun 2006 audit dilakukan terhadap Biro 

Administrasi Umum, Biro Administrasi Akademik, Biro Administrasi 

Keuangan, Biro Administrasi Kemahasiswaan, Hotel University 

Inn/UMM Inn dan UPT Penerbitan/UMM Press.  

4. Mendesain ulang sistem pengendalian intern unit kerja dan unit 

kegiatan 

5. Membantu terlaksananya sistem pengendalian intern unit kerja dan 

unit kegiatan, malalui pemantauan, pelaporan, pelatihan dan 

pendampingan. 

D. Akuntabilitas Kinerja Universitas Muhammadiyah Malang 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas manajemen 

perguruan tinggi , pimpinan Universitas secara berkala melaporkan dan 

menyebarluaskan hasil kinerja manajemen utamaya pada pimpinan 

pusat Muhammadiyah (Majelis Pendidikan Tinggi), pimpinan wilayah 

Muhammadiyah, Kopertis, Dikti, dan Orang Tua wali mahasiswa.  

Pelaporan berkala pada pimpinan pusat Muhammadiyah (Majelis 

Pendidikan Tinggi Muhammadiyah) dalam bentuk progress report 

Rektor tahunan berupa perkembangan internal kelembagaan 

(Lampiran 7...). Di tingkat Kopertis dan Dikti   pelaporan berkala 

berupa perkembangan jumlah mahasiswa, jumlah kelulusan (EPSBED) 

pada masing-masing program studi (Lampiran 7.  ). Pada setiap akhir 

periode kelulusan, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang secara 

berkala memberikan laporan perkembangan dan kemajuan Universitas 

pada para orang tua wali yang menghadiri acara wisuda (Lampiran 7.). 

Bentuk laporan ini juga disampaikan pada saat masa penerimaaan 

mahasiswa baru pada awal semester tiap tahunnya.  Progress report 
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dilakukan sebagai upaya pelaporan kinerja akademik dan 

perkembangan Universitas pada akhir periode akademik 
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