SISTEMATIKA
NASKAH AKADEMIK (PROPOSAL)
PENATAAN UNIT ORGANISASI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI
BAB I

PENDAHULUAN :
A. Latar Belakang
Berisi hal-hal yang melatarbelakangi perlunya penataan unit organisasi.
B. Tujuan
Berisi tujuan mengapa perguruan tinggi harus menata kembali unit organisasi.

BAB II

KEADAAN SAAT INI :
Menjelaskan kondisi lembaga yang ada dengan segala kegiatannya dengan
didukung data kuantitatif 3 (tiga) tahun terakhir.
A. Keadaan Kelembagaan, menguraikan tentang :
 tugas, fungsi, dan struktur organisasi yang saat ini berlaku.
 kegiatan pendidikan dilengkapi dengan data fakultas, jurusan/program
studi, mahasiswa, dan sarana penunjang yang ada (antara lain
perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain).
 kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 kerja sama dengan perguruan tinggi, masyarakat atau isntansi lain.
 prestasi atau penghargaan yang diperoleh.
B. Sumber Daya, berisi :
 sumber daya manusia, terdiri dari dosen dan tenaga administrasi disertai
dengan data kualifikasi pendidikan, jabatan akademik, pangkat, dan
golongan.
 sarana dan prasarana yang meliputi luas tanah, luas gedung, dan sarana
pendidikan dan sistem informasi manajemen (lan, jaringan, komputer, dll).
 anggaran meliputi rupiah murni, penerimaan negara bukan pajak, dan
sumber lainnya yang sah.
C. Permasalahan
Berisi permasalahan yang dihadapi saat ini, upaya yang sedang/akan
dilaksanakan, dan dampak yang akan dihadapi apabila tidak dilakukan
penataan unit organisasi perguruan tinggi.

BAB III RENCANA PENGEMBANGAN
Menguraikan tentang rencana pengembangan perguruan tinggi minimal 3 (tiga)
tahun ke depan meliputi :
 visi dan misi
 rencana dan program
 rencana dan program pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat
 rencana dan program pengembangan sumber daya pendukung (sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran)
 pengembangan dan kerja sama
 dll
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BAB IV USUL PENATAAN UNIT ORGANISASI :
Bab ini menguraikan tentang usul penataan unit organisasi perguruan tinggi yang
memuat usulan organisasi, tugas, dan fungsi unit organisasi yang
dirubah/dibentuk.
BAB IV PENUTUP :
Berisi rangkuman dari bab-bab sebelumnya dan ditutup dengan sebuah harapan
agar penataan unit organisasi dapat segera direalisasikan dalam waktu yang tidak
terlalu lama.
LAMPIRAN :
Berisi data-data yang dipandang perlu dalam mendukung penataan unit organisasi antara
lain :
 keputusan tentang pembukaan dan perpanjangan program studi
 data sumber daya manusia
 data sarana dan prasarana
 dll
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