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: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun
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“45” Makassar menjadi Universitas Bosowa.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian-Pengertian
Dalam Peraturan yayasan ini yang dimaksud dengan:
1.
Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan universitas yang digunakan sebagai landasan
penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
2.
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup
program sarjana, program dokter, program magister, program doktor dan program profesi serta
program spesialis yang diselenggarakan oleh Universitas Bosowa berdasarkan kebudayaan
bangsa Indonesia.
3.
Universitas Bosowa yang selanjutnya disebut Unibos adalah perguruan tinggi swasta.
4.
Badan Penyelenggara adalah Yayasan Aksa Mahmud.
5.
Badan Pelaksana Harian adalah badan yang dibentuk oleh yayasan untuk pelaksana langsung
tugas sehari-hari yayasan dalam penyelenggaraan universitas, selanjutnya disebut BPH.
6.
Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh
dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal.
7.
Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
8.
Pola Ilmiah Pokok (PIP) adalah arah kebijakan dan strategi pengembangan yang
dimanifestasikan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan
kewirausahaanyang religius menjadikan unggulan dan karakteristik pembeda antara universitas
dengan perguruan tinggi lainnya.
9.
Tridarma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan
tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
10. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
11. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang riset, teknologi,
dan pendidikan tinggi.
13. Rektor adalah Rektor Universitas Bosowa
14. Senat universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi dalam lingkungan universitas.
15. Kurikulum universitas adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai isi dan bahan
pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar
mengajar sesuai dengan tujuan program studi di universitas yang berpedoman pada kurikulum
inti.
16. Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep,
metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi,
keterampilan atau kesenian.
17. Civitas academika adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang ada di lingkungan
universitas.
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Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Busana akademik adalah busana yang dipakai anggota senat dan wisudawan secara formal
dalam upacara sidang senat terbuka.
Alumni adalah lulusan program studi atau program khusus atau program-program lain yang
diselenggarakan oleh universitas.
Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di universitas.
Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara
konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada kaidah disiplin keilmuan
yang harus ditaati oleh setiap anggota civitas academica.
Otonomi pengelolaan adalah kebebasan dan kemandirian yang dimiliki universitas untuk
melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni secara bertanggung jawab.
Direktur Program Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana
Dekan adalah pimpinan fakultas.
Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi.
Senat fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada fakultas.
Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum
dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan
profesi.
Tenaga kependidikan adalah sumber daya pendukung dalam proses pelaksanaan tridarma
perguruan tinggi.
Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber
penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi
standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan
keahlian tertentu.
Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas academica untuk
melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri.
Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan dasar menyampaikan pikiran dan pendapat
secara bebas di universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
Unggul adalah kemampuan universitas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang
secara kualitas melebihi perguruan tinggi pada tingkat daerah, regional, nasional bahkan global.
Tokoh nasional adalah seorang figur terkemuka yang mampu menciptakan dan membangun
karya-karya monumental, berdaya saing tinggi di tingkat nasional, baik di bidang politik
maupun kemanusiaan sesuai perkembangan zaman.
Jiwa entrepreneur adalah sikap batin dan pikir yang kritis, analisis, smart, cerdas, jujur dan
berani serta mampu bersinergi dengan dunia usaha dan menciptakan lapangan kerja.
3

39.

40.
41.
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43.

Teknologi Informasi/Information Technology (IT) adalah seperangkat alat canggih produk
IPTEKS yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengakses informasi dalam berbagai
bentuk pelayanan.
Wawasan global adalah cara pandang dan sikap yang bersifat universal, mencakup pergaulan,
baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional.
Peraturan yayasan adalah peraturan yang berlaku dalam lingkungan yayasan dan universitas
yang dibentuk oleh ketua yayasan setelah mendapat pertimbangan rektor.
Peraturan senat adalah peraturan yang dibentuk oleh senat universitas yang mengatur sesuatu
hal yang bersifat khusus.
Peraturan rektor adalah peraturan yang mengatur aspek tridarma, administrasi, dan keuangan
yang dibentuk oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat.
BAB II
IDENTITAS
Bagian Pertama
Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 2
Nama perguruan tinggi ini adalah Universitas Bosowa berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan.

(1)
(2)

(3)

Pasal 3
Universitas Bosowa merupakan perubahan dari Universitas 45 Makassar yang telah berdiri
sejak 5 April 1986 di Makassar.
Perubahan penyelenggara universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari Yayasan Andi
Sose Makassar kepada Yayasan Aksa Mahmud dilakukan berdasarkan Akta Notaris Dr. H.
Abdul Muis, S.H., M.H. Nomor 45 tanggal 12 Agustus 2013.
Berdasarkan ketetapan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 69/KPT/I/2015 tanggal 1 Oktober 2015 nama Universitas 45 Makassar diubah menjadi
Universitas Bosowa.

Pasal 4
Universitas berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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Bagian Kedua
Lambang, Bendera, dan Mars
Pasal 5
Universitas memiliki lambang berbentuk perisai yang didalamnya termuat pita merah, topi toga, pena
padi emas, kapal pinisi, bola dunia, tiga bintang emas, dan tulisan UNIVERSITAS BOSOWA.
Pasal 6
Lambang universitas mempunyai makna sebagai berikut:
(1) Perisai melambangkan berdaya saing tinggi, mengayomi, tangguh dalam segala medan dan
zaman;
(2) Pita Merah melambangkan profesionalitas universitas;
(3) Topi Toga melambangkan SDM yang berwawasan luas, cerdas, berdedikasi tinggi, melahirkan
tokoh-tokoh nasional yang mengembangkan IPTEK, SDM yang bermutu, smart, dan religius;
(4) Pena Padi Emas melambangkan prestasi gemilang, keabadian karya, berjiwa seni, bermanfaat
bagi kemanusiaan, bangsa dan Negara;
(5) Kapal Pinisi melambangkan jiwa kewirausahaan, jiwa pantang menyerah;
(6) Bola Dunia melambangkan berwawasan global, koneksi yang luas, mampu bekerjasama dalam
segala bidang, tanpa batas.
(7) Tiga Bintang Emas melambangkan cita-cita, visi danmisi universitas yang unggul, dan
menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi berbasis informasi teknologi;

(1)

(2)
(3)

Pasal 7
Bendera universitas berbentuk empat persegi panjang dengan warna dasar biru laut (navy blue),
di tengahnya terdapat lambang monogram universitas berwarna emas dan tulisan Universitas
Bosowa berwarna emas, serta rumbai kain berwarna emas di setiap sisi kecuali pada sisi ikatan
bendera.
Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera, lambang, dan mars sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.
Setiap fakultas dalam lingkungan universitas memiliki bendera fakultas berbentuk segi empat
panjang, warna dan lambang yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:
a. Fakultas Ekonomi;
1. Dasar warna biru.
2. Bentuk persegi panjang dengan rumbai kain berwarna emas di setiap sisi kecuali pada
ikatan bendera.
3. Di tengahnya terdapat logo Universitas Bosowa berwarna emas dan tulisan Fakultas
Ekonomi berwarna emas, serta diantaranya terdapat garis vertikal berwarna emas.
b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
1. Dasar berwarna kuning.
2. Bentuk persegi panjang dengan rumbai kain berwarna emas di setiap sisi kecuali pada
ikatan bendera.
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

3. Di tengahnya terdapat logo Universitas Bosowa berwarna biru tua dan tulisan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna biru tua, serta diantaranya terdapat garis vertikal
berwarna biru tua.
Fakultas Pertanian;
1. Dasar berwarna hijau muda.
2. Bentuk persegi panjang dengan rumbai kain berwarna emas di setiap sisi kecuali pada
ikatan bendera.
3. Di tengahnya terdapat logo Universitas Bosowa berwarna emas dan tulisan Fakultas
Pertanian berwarna emas, serta diantaranya terdapat garis vertikal berwarna emas.
Fakultas Teknik;
1. Dasar berwarna hitam.
2. Bentuk persegi panjang dengan rumbai kain berwarna emas di setiap sisi kecuali pada
ikatan bendera.
3. Di tengahnya terdapat logo Universitas Bosowa berwarna emas dan tulisan Fakultas
Teknik berwarna emas, serta diantaranya terdapat garis vertikal berwarna emas.
Fakultas Sastra;
1. Dasar berwarna ungu.
2. Bentuk persegi panjang dengan rumbai kain berwarna emas di setiap sisi kecuali pada
ikatan bendera.
3. Di tengahnya terdapat logo Universitas Bosowa berwarna emas dan tulisan Fakultas
Sastra berwarna emas, serta diantaranya terdapat garis vertikal berwarna emas.
Fakultas Hukum;
1. Dasar berwarna merah.
2. Bentuk persegi panjang dengan rumbai kain berwarna emas di setiap sisi kecuali pada
ikatan bendera.
3. Di tengahnya terdapat logo Universitas Bosowa berwarna emas dan tulisan Fakultas
Ekonomi berwarna emas, serta diantaranya terdapat garis vertikal berwarna emas.
Fakultas Psikologi;
1. Dasar berwarna merah marun.
2. Bentuk persegi panjang dengan rumbai kain berwarna emas di setiap sisi kecuali pada
ikatan bendera.
3. Di tengahnya terdapat logo Universitas Bosowa berwarna emas dan tulisan Fakultas
Psikologi berwarna emas, serta diantaranya terdapat garis vertikal berwarna emas.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
1. Warna dasar oranye.
2. Bentuk persegi panjang dengan rumbai kain berwarna emas di setiap sisi kecuali pada
ikatan bendera.
3. Di tengahnya terdapat logo Universitas Bosowa berwarna emas dan tulisan Fakultas
Ekonomi berwarna emas, serta diantaranya terdapat garis vertikal berwarna emas.
Fakultas Kedokteran;
1. Dasar berwarna hijau
2. Bentuk persegi panjang dengan rumbai kain berwarna emas di setiap sisi kecuali pada
ikatan bendera.
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3. Di tengahnya terdapat logo Universitas Bosowa berwarna emas dan tulisan Fakultas
Kedokteran berwarna emas, serta diantaranya terdapat garis vertikal berwarna emas.
j. Program Pascasarjana.
1. Dasar berwarna biru muda.
2. Bentuk persegi panjang dengan rumbai kain berwarna emas di setiap sisi kecuali pada
ikatan bendera.
3. Di tengahnya terdapat logo Universitas Bosowa berwarna emas dan tulisan Program
Pascasarjana berwarna emas, serta diantaranya terdapat garis vertikal berwarna emas.

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Pasal 8
Dalam hal pembentukan fakultas baru akan ditetapkan bendera berdasarkan Keputusan Badan
Penyelenggara atas usul Rektor.
Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera fakultas dan program pascasarjana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.
Pasal 9
Universitas memiliki mars yang berjudul Mars Universitas Bosowa.
Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Mars Universitas diatur dengan peraturan Rektor.
Pasal 10
Busana akademik bagi Pimpinan Universitas, Sekretaris Senat, Direktur Program Pascasarjana,
Pimpinan Fakultas, dan Profesor adalah toga dan topi berwarna biru tua dengan kalung yang
terbuat dari kuningan berlambang logo universitas.
Busana akademik bagi wisudawan adalah toga dan topi berwarna biru tua dengan selempang
berlogo universitas dari kuningan dengan ciri-ciri tiap fakultas sebagai berikut :
a. Fakultas Ekonomi menggunakan selempang warna biru;
b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menggunakan selempang warna kuning;
c. Fakultas Pertanian menggunakan selempang warna hijau muda;
d. Fakultas Teknik menggunakan selempang warna hitam;
e. Fakultas Sastra menggunakan selempang warna ungu;
f. Fakultas Hukum menggunakan selempang warna merah;
g. Fakultas Psikologi menggunakan selempang warna merah marun;
h. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menggunakan selempang warna oranye;
i. Fakultas Kedokteran menggunakan selempang warna hijau; dan
j. Program Pascasarjana menggunakan selempang warna biru muda.
Busana almamater bagi dosen/staf tenaga kependidikan adalah jas berwarna biru tua yang
dilengkapi dengan lambang universitas.
Busana almamater bagi mahasiswa adalah jas berwarna biru tua yang dilengkapi dengan
lambang universitas.
Ketentuan mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur
dengan peraturan Rektor.
Not dan bait mars universitas, bentuk, gambar dan warna universitas, bendera universitas,
bendera fakultas, busana akademik, jas almamater diatur secara khusus dalam peraturan Rektor.
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(1)
(2)

Pasal 11
Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas adalah kewirausahaan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Pendidikan

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(1)

Pasal 12
Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi.
Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program
sarjana, magister, dan doktor.
Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
program profesi pada pendidikan profesi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan jenjang pendidikan akademik, dan/atau profesi
diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas.
Pasal 13
Pendidikan akademik dan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
diselenggarakan melalui kegiatan pembelajaran secara berjenjang dan berkesinambungan
dengan cara tatap muka dan bentuk lain.
Penyelenggaraan pendidikan program sarjana diarahkan pada upaya menyiapkan peserta didik
untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik atau kompetensi tertentu
sesuai dengan disiplin ilmu yang bersangkutan.
Penyelenggaraan pendidikan program magister diarahkan pada pola kegiatan belajar mandiri
serta berorientasi pada pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penyelenggaraan pendidikan program doktor diarahkan pada pola kegiatan belajar mandiri
yang menitikberatkan pada kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Penyelenggaraan pendidikan program profesi dilaksanakan oleh program studi tertentu sesuai
dengan sifat keilmuan dalam satu bidang ilmu tertentu untuk menghasilkan lulusan yang
berkemampuan dalam satu bidang keilmuan sebagai persyaratan keahlian khusus dalam
melakukan pekerjaan tertentu.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur
dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.
Pasal 14
Penyelenggaraan pendidikan program sarjana dan magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (2) dan ayat (3) diperuntukkan bagi lulusan yang:
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(2)

(3)

(4)

a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan satu jenjang atau tingkat pendidikan
dibawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui
pengalaman; dan/atau
b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh universitas.
Penyelenggaraan pendidikan program doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)
diperuntukkan bagi lulusan yang:
a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan satu jenjang atau tingkat pendidikan
di bawahnya; dan
b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh universitas.
Penyelenggaraan pendidikan program spesialis dan/atau profesi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (5) diperuntukkan bagi lulusan yang:
a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan program sarjana atau diploma
empat atau memperoleh pengakuan atas prestasi belajar melalui pengalaman; dan
b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh universitas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b diatur dengan peraturan Rektor.
Pasal 15

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)

(3)

Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun
berikutnya.
Penyelenggaraan pendidikan di universitas terdiri atas semester gasal dan semester genap.
Semester gasal dimulai pada September dan berakhir pada Februari tahun berikutnya.
Semester genap dimulai pada Maret dan berakhir pada Agustus.
Setiap semester masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan,
termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
Di antara semester genap dan semester gasal, universitas dapat menyelenggarakan semester
antara.
Ketentuan mengenai jadwal kalender akademik ditetapkan setiap tahun akademik berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam peraturan akademik.
Pasal 16
Administrasi akademik universitas diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit
Semester (SKS).
Sistem Kredit Semester merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan
menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja
dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan senat.
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(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
(3)

Pasal 17
Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk
ujian, pelaksanaan tugas, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.
Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian harian (kuis), ujian tengah
semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir penyelesaian studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan
ujian disertasi.
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur,
mandiri dan/atau kelompok.
Pemberian nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B, B-, C, D, dan E yang masingmasing bernilai 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1, dan 0.
Penghargaan akademik dengan kriteria: cum laude, sangat memuaskan dan memuaskan kepada
lulusan.
Ketentuan mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan akademik.
Pasal 18
Penyelenggaraan program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh
universitas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berbasis
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh masing-masing program studi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan
berjiwa kewirausahaan dan berwawasan global.
Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum
meliputi:
a. landasan kepribadian;
b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi;
c. kemampuan dan keterampilan berkarya;
d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan
keterampilan yang dikuasai; dan
e. penguasaan kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam
berkarya.
Penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai
dengan ayat (5) diatur dengan peraturan akademik.
Pasal 19
Kurikulum dirancang dan disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai
dengan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhan peserta didik, masyarakat, dunia usaha yang
berbasis IT dan berwawasan global.
Mahasiswa dapat memilih dan menambah kompetensi di luar kurikulum program studinya.
Kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara periodik oleh masing-masing program
Pascasarjana, fakultas, dan program studi.
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(4)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
(2)

(1)
(2)

Perubahan kurikulum atau pengembangan kurikulum pada setiap program studi di Program
Pascasarjana dan fakultas harus mendapat persetujuan senat masing-masing dan selanjutnya
diajukan kepada Rektor untuk disahkan.
Evaluasi kurikulum setiap program studi dilakukan minimal setelah dua tahun.
Pasal 20
Universitas menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi ujian masuk.
Seleksi ujian masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam beberapa jalur
penerimaan.
Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan
sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang
berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan Rektor.
Pasal 21
Universitas menyelenggarakan upacara dies natalis, wisuda, pengukuhan profesor, dan
pemberian doktor honoris causa.
Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Rektor.
Pasal 22
Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di universitas adalah
bahasa Indonesia.
Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar baik dalam penyelenggaraan
pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.
Bagian Kedua
Penelitian

(1)
(2)
(3)

(4)

Pasal 23
Penelitian merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang pendidikan, pengajaran, dan
pengabdian kepada masyarakat.
Penelitian yang diselenggarakan mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian
pengembangan atau inovasi dan/atau penelitian industri.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk:
a. mencari dan/atau menemukan kebaruan ilmu pengetahuan, teknologi, seni; dan/atau
b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan atau model yang sudah menjadi
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh dosen dan
dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun
perorangan.
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(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(1)
(2)
(3)
(4)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah,
norma-norma dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip
otonomi keilmuan.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diarahkan pada fungsi utama penelitian yaitu
pengembangan institusi, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta pemecahan
masalah pembangunan.
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diseminarkan dan dipublikasikan
pada jurnal ilmiah dalam negeri dan/atau jurnal internasional.
Hasil-hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan peraturan Rektor.
Pasal 24
Universitas, lembaga penelitian, pusat studi, program studi, atau unit pelaksana akademik lain
dapat menerbitkan jurnal ilmiah.
Jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau
bahasa Inggris.
Jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara tercetak dan/atau secara
elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) diatur dengan peraturan Rektor.
Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pasal 25
Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat,
pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta upaya menuju pembangunan berkelanjutan.
Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan
penelitian.
Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan baik
secara individu dan/atau berkelompok sesuai dengan otonomi keilmuan.
Hasil pengabdian kepada masyarakat diseminarkan dan dipublikasikan dalam negeri dan/atau
jurnal internasional serta dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan Rektor.
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Bagian Keempat
Etika Akademik/Kode Etik

(1)
(2)

Pasal 26
Setiap dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berperilaku
terpuji sesuai dengan kode etik yang berlaku dalam lingkungan universitas.
Kode etik dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam peraturan rektor.
Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Pasal 27
Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan
otonomi keilmuan.
Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung
jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota
sivitas akademika:
a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara,
dan kemanusiaan;
c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri
sendiri atau orang lain;
d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika dan
kaidah akademik; dan
e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota civitas academika dalam
menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik.
Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh universitas untuk:
a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
b. melindungi dan mempertahankan kekayaan, keragaman sosial serta budaya bangsa dan
negara Indonesia;
c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara
Indonesia; dan
d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (6) diatur dengan peraturan Rektor.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 28
Rektor menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan
secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
dilandasi etika, norma, dan/atau kaidah keilmuan.
Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan
kebebasan sivitas akademica dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau
mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan.
Ketentuan pelaksanaan mengenai otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan peraturan Rektor.
Pasal 29
Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang
memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di universitas sesuai
dengan kaidah keilmuan.
Dalam melaksanakan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), universitas dapat
mengundang tenaga ahli dari luar universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai
dengan kaidah keilmuan.

Pasal 30
Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan
terwujudnya pengembangan diri civitas academika, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan
kebudayaan.
Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)

(3)
(4)

Pasal 31
Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
Gelar akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.
Selain gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga gelar profesi.
Pasal 32
Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang
bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.
Gelar akademik Magister dan Sarjana ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas
penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf M untuk Magister, dan
huruf S untuk Sarjana.
Sebutan profesi Dokter bagi lulusan profesi Dokter adalah dr ditempatkan di depan nama
pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.
Jenis gelar dan sebutan singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) diatur menurut peraturan perundang-undangan.
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(1)
(2)

Pasal 33
Gelar dan sebutan lulusan universitas dibenarkan untuk disesuaikan atau diterjemahkan
menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri.
Gelar kesarjanaan luar negeri harus mendapat penyetaraan dari Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 34
Gelar akademik dan profesi diberikan setelah memenuhi syarat penyelesaian semua kewajiban
pendidikan akademik yang harus dipenuhi dalam mengikuti program studi.
Pasal 35
Gelar akademik atau profesi yang diperoleh secara tidak sah dapat dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku melalui keputusan senat universitas.
BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Visi, Misi dan Tujuan
Pasal 36
Visi universitas adalah menjadi universitas unggul yang melahirkan tokoh nasional, berjiwa
entrepreneur, berbasis teknologi informasi, dan berwawasan global.
Pasal 37
Misi universitas adalah:
(1) Menyelenggarakan program Tridarma Perguruan Tinggi berbasis teknologi informasi.
(2) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
(3) Melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik dalam negeri
maupun luar negeri untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia (SDM) yang cerdas,
religius, berjiwa entrepreneur dan berwawasan global.
Pasal 38
Tujuan universitas adalah:
(1) Menghasilkan alumni yang cerdas, religius, berjiwa entrepreneur, berdaya saing global, dan
menjadi tokoh nasional.
(2) Menghasilkan alumni yang siap kerja dan menguasai teknologi informasi yang kompetitif dan
berwawasan global.
(3) Menghasilkan ilmuwan yang mampu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni.
(4) Menjadi mitra berbagai instansi pemerintah dan dunia usaha, baik dalam negeri maupun luar
negeri untuk mengatasi berbagai masalah kemanusiaan.
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Bagian Kedua
Organisasi Universitas
Pasal 39
Organisasi Universitas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
(1) Badan Penyelenggara meliputi:
a. Dewan Pembina;
b. Pengurus Yayasan;
c. Dewan Pengawas; dan
d. Badan Pelaksana Harian.
(2) Unsur pimpinan Universitas meliputi:
a. Rektor;
b. Wakil Rektor, dan
c. Lembaga.
(3) Unsur Penunjang Universitas meliputi:
a. Direktur Pengembangan
b. Sekretaris Universitas
(4) Unsur Lembaga meliputi:
a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Lembaga Sistim Informasi dan Komunikasi;
c. Lembaga Etika dan Hukum;
d. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal;
e. Lembaga Bahasa; dan
f. Lembaga Penerbitan dan Pers.
g. Lembaga Pengembangan Karir Alumni
(5) Unsur pelaksana administrasi dapat meliputi:
a. Biro Administrasi Akademik;
b. Biro Administrasi Umum;
c. Biro Administrasi Kemahasiswaan; dan
d. Biro Kerja sama dan Kehumasan.
(6) Unsur Pimpinan Fakultas dapat meliputi:
a. Dekan;
b. Wakil Dekan; dan
c. Ketua Program Studi.
(7) Unsur Pimpinan Program Pascasarjana meliputi:
a. Direktur;
b. Asisten Direktur; dan
c. Ketua Program Studi.
(8) Unsur penunjang Tridarma meliputi:
a. perpustakaan;
b. laboratorium;
c. studio;
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d.
e.
f.
g.

(1)

kebun percobaan dan tambak;
pusat IT;
pusat kajian, konsultasi, dan bantuan hukum; dan
unsur lain yang dipandang perlu untuk mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan
Tinggi pada universitas akan ditetapkan dengan Keputusan Badan Penyelenggara atas usul
Rektor.

Pasal 40
Universitas menyelenggarakan bentuk dan jenis pendidikan:
a. bentuk perguruan tinggi adalah universitas;
b. jenjang pendidikan adalah sarjana dan pascasarjana;
c. jenis dan jumlah program studi pada program sarjana:
1. Ekonomi Pembangunan
2. Manajemen
3. Akuntansi
4. Ilmu Administrasi Negara
5. Sosiologi
6. Ilmu Hubungan Internasional
7. Agroteknologi
8. Teknologi Pangan
9. Agribisnis
10. Budidaya Perairan
11. Peternakan
12. Teknik Sipil
13. Perencanaan Wilayah dan Kota
14. Arsitektur
15. Teknik Kimia
16. Teknik Pertambangan
17. Teknik Geologi
18. Teknik Lingkungan
19. Teknologi Informatika
20. Sastra Inggris
21. Bahasa Mandarin
22. Ilmu Hukum
23. Psikologi
24. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
25. Pendidikan Bahasa Inggris
26. Pendidikan Guru Sekolah Dasar
27. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
28. Pendidikan Matematika
29. Pendidikan Fisika
30. Pendidikan Biologi
31. Pendidikan Kewarganegaraan
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32. Pendidikan Dokter
33. Pendidikan Profesi Dokter
d. Jenis dan jumlah program studi pada program Magister:
1. Ilmu Hukum
2. Perencanaan Wilayah dan Kota
3. Administrasi Publik
4. Manajemen
5. Budidaya Perairan
6. Bahasa Inggris
7. Pendidikan Dasar
8. Teknik Sipil
e. Jenis dan jumlah program studi pada program Doktor :
1. Perencanaan Wilayah dan Kota
(2)

Jenis dan jumlah program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah sesuai
dengan kebutuhan.
Bagian Ketiga
Pimpinan Yayasan

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

Pasal 41
Badan penyelenggara universitas adalah Yayasan Aksa Mahmud.
Dewan pembina dipimpin oleh seorang ketua dan anggota yang jumlahnya disesuaikan
kebutuhan.
Pengurus yayasan adalah badan yang dibentuk oleh dewan pembina yang terdiri atas ketua dan
anggota.
Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang dibentuk oleh ketua yayasan untuk
melaksanakan tugas sehari-hari badan penyelenggara universitas yang terdiri atas ketua dan
anggota.
Badan pengawas adalah badan yang melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada
yayasan yang terdiri atas ketua dan anggota.
Badan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertanggung jawab kepada
Ketua Yayasan Aksa Mahmud.
Pimpinan dan atau anggota Badan Penyelenggara tidak dibolehkan merangkap jabatan unsur
pimpinan Universitas.
Tugas Badan Penyelenggara:
a. Menentukan visi, misi, membina dan mengembangkan universitas, menetapkan kebijakan
dasar yang berlandaskan pada ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Yayasan Aksa Mahmud;
b. Mengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat, pemerintah, dan sumber-sumber
lain.
c. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan universitas;
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d. Dalam menjalankan tugas, yayasan dapat mendirikan badan usaha untuk menunjang
pencapaian tujuan universitas;
e. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan;
f. Bersama-sama dengan pengelola membina dan mengembangkan dosen dan tenaga
kependidikan
g. Memberikan persetujuan terhadap peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Bagian Keempat
Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

(1)
(2)
(3)

Pasal 42
Pimpinan Universitas
Universitas dipimpin oleh Rektor dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan akademik
minimal Lektor Kepala.
Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan universitas.
Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor mempunyai tugas dan
wewenang:
a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
b. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan
senat;
c. Menyusun dan menetapkan peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan senat;
d. Menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika.
e. Menyusun dan/atau dapat mengubah Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang;
f. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
g. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja setelah mendapat persetujuan yayasan;
h. Menyusun dan/atau mengubah serta mengelola anggaran tahunan (rencana operasional)
setelah mendapat persetujuan yayasan;
i. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
rencana kerja dan anggaran tahunan;
j. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit dan lembaga berdasarkan ketentuan
yang berlaku;
k. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan
pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi
badan etika dan hukum;
l. Membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan;
m. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
n. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan
komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridarma Perguruan Tinggi,
akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
o. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridarma
kepada badan penyelenggara;
p. Mengusulkan pengangkatan profesor kepada menteri;
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

q. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah,
pengguna hasil kegiatan tridarma perguruan tinggi, dan masyarakat;
r. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan
kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi;
s. Membina dan melaksanakan kerja sama serta memecahkan persoalan yang timbul,
terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya;
t. Melaksanakan arahan kebijaksanaan umum, menetapkan peraturan, dan tolok ukur
penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan senat.
Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara setelah mendapat pertimbangan
dari Senat Universitas.
Dalam hal Rektor yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pemilihan sesuai
ketentuan yang berlaku, maka Badan Penyelenggara dapat meminta pemilihan ulang.
Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan.
Dalam hal Rektor berhalangan tetap, maka Badan Penyelenggara mengangkat pejabat Rektor
sementara.
Pimpinan Universitas tidak dibolehkan merangkap jabatan unsur pimpinan dan atau anggota
Badan penyelenggara.
Pasal 43
Rektor dalam menjalankan tugasnya dibantu minimal tiga orang Wakil Rektor.
Wakil Rektor terdiri atas :
a. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kerjasama dan Pengembangan.
b. Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Administrasi Umum.
c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
Pasal 44
Wakil Rektor Bidang Akademik, Kerjasama dan Pengembangan bertugas membantu Rektor
dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang akademik dan pengembangan.
Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Administrasi Umum bertugas membantu Rektor
dalam pelaksanaan kegiatan di bidang SDM, keuangan dan administrasi umum.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bertugas membantu Rektor dalam
memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan layanan kesejahteraan mahasiswa dan
alumni.
Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat
Universitas dan persetujuan Badan Penyelenggara.
Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, maka tugas Rektor dijabat sementara oleh Wakil
Rektor I dan/atau penunjukan Rektor.
Dalam hal Rektor berhalangan tetap maka Badan Penyelenggara mengangkat pejabat Rektor
sementara sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.
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Pasal 45
Direktur Pengembangan bertugas membantu Rektor dalam peningkatan kualitas universitas.
Direktur Pengembangan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
Direktur Pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat
persetujuan Badan Penyelenggara.
Masa jabatan Direktur Pengembangan adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Tanggung jawab dan wewenang, tugas pokok dan fungsi diatur lebih lanjut dalam Organisasi
Tata Kelola (OTK) Universitas
Pasal 46
Sekretaris Universitas bertugas membantu Rektor dalam perencanaan, koordinasi,
pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokoleran.
Sekretaris Universitas bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
Sekretaris Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat
pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Badan Penyelenggara.
Masa jabatan Sekretaris Universitas adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Tanggung jawab dan wewenang, tugas pokok dan fungsi diatur lebih lanjut dalam OTK
(Organisasi Tata Kelola) Universitas
Fungsi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Mengoptimalkan komunikasi internal dan eksternal
b. Menjadi penghubung dengan pihak luar (public relation) Universitas
c. Mengembangkan dan mengelola kegiatan dokumentasi dan publikasi Universitas
d. Melakukan perencanaan dan koordinasi terhadap berbagai penerapan strategi
membangun citra institusi
e. Melakukan konsolidasi acara terkait rektor dan wakil rektor
f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada rektor
g. Mempersiapkan isi pidato rektor.
Fungsi Keprotokoleran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan Universitas
b. Menjalankan fungsi administrasi surat menyurat (korespondensi) universitas dengan
tertib.
c. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kantor pimpinan universitas (rektorat)
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Pasal 47
Senat merupakan organ yang berfungsi memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap
Rektorat dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan
wewenang sebagai berikut :
a. Menetapkan peraturan dan kebijakan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat;
b. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam penyusunan Peraturan Akademik,
Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas, dan Kode etik dosen dan tenaga
kependidikan;
c. Mengawasi penerapan Peraturan Akademik, Organisasi dan Tata Kerja Pengelola
Universitas, dan Kode etik dosen dan tenaga kependidikan;
d. Memberikan pertimbangan kepada Rektor:
1. Penyusunan dan penetapan kurikulum program studi;
2. Penetapan persyaratan untuk pemberian gelar akademik; penetapan persyaratan untuk
pemberian penghargaan akademik.
e. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu universitas yang mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan dan Internasional;
f. Mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses tridarma dengan mengacu pada
rencana strategis universitas;
g. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi
keilmuan;
h. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan
akademik, dan penghargaan lainnya;
i. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan pengangkatan profesor;
j. Menilai pertanggungjawaban pimpinan universitas atas pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan;
k. Memberikan pertimbangan kepada badan penyelenggara berkenaan dengan calon-calon
yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat
menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindak lanjuti.
Pasal 48
Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
a. Profesor;
b. Rektor
c. Wakil Rektor
d. Direktur Pascasarjana, dan Dekan;
e. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
f. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal.
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g. Unsur Dosen
Ketentuan mengenai keanggotaan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan senat.
Pasal 49
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Struktur senat terdiri atas:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota; dan
c. Anggota.
Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Rektor.
Sekretaris senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota senat.
Masa jabatan keanggotaan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun
dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Keanggotaan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor, yang
jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
Pengambilan keputusan senat universitas dilakukan sebagai berikut:
a. Pengambilan keputusan dalam rapat minimal dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota
senat universitas.
b. Dalam hal jumlah anggota yang hadir sesuai ayat 5 (a) tidak tercapai maka rapat ditunda
dan dilanjutkan paling cepat 24 jam kemudian.
c. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan
apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 50
Senat dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat membentuk komisi.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Komisi akademik, kerja sama dan pengendalian mutu;
b. Komisi SDM, administrasi, dan keuangan;
c. Komisi kemahasiswaan dan alumni;
d. Komisi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu;
Komisi dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris.
Ketentuan mengenai tata cara pembentukan komisi dan rapat atau sidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan senat.
Senat dapat mengadakan sidang sesuai kebutuhan.

Pasal 51
Unsur Pelaksana Tenaga Kependidikan Rektorat
(1)
(2)

Administrasi di tingkat Rektorat dilaksanakan oleh biro-biro.
Biro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang kepala biro, minimal
berkualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) dan dapat dibantu oleh bagian-bagian.
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Masa jabatan Kepala Biro adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 52
Fakultas
Fakultas adalah unsur pelaksana akademik dan non akademik yang dipimpin oleh seorang
dekan dengan kualifikasi pendidikan doktor dan memiliki jabatan akademik minimal lektor.
Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
Dekan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sumber daya yang memiliki bidang ilmu yang
serumpun dalam fakultas bersangkutan.
Fakultas berfungsi:
a. melaksanakan pendidikan untuk pengembangan teori ilmu pengetahuan;
b. melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang
bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat;
c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab ilmiah;
d. mewujudkan peserta didik yang unggul, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan global;
e. melaksanakan pembinaan civitas academica demi mewujudkan civitas academica yang taat
norma; dan
f. melaksanakan urusan administrasi fakultas.
Organisasi fakultas terdiri atas:
a. Unsur pimpinan yaitu dekan dan wakil dekan.
b. Senat fakultas.
c. Unsur pelaksana akademik, yaitu program studi/bagian, laboratorium/studio, unit
penjaminan mutu program studi, dan kelompok dosen.
d. Unsur pelaksana administratif yaitu bagian tata usaha.
Pasal 53
Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas
yang bersangkutan dan atas persetujuan badan penyelenggara.
Masa jabatan dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya.
Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik
dan bertanggung jawab kepada Rektor.
Dekan dalam menjalankan tugasnya dibantu minimal 1 (satu) orang wakil dekan.
Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertugas membantu Dekan dalam
memimpin pelaksanaan:
a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. kegiatan SDM, administrasi umum dan keuangan; dan
c. pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa, dan alumni.
Pasal 54
Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat
fakultas bersangkutan.
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Masa jabatan wakil dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya.
Wakil dekan bertanggung jawab langsung kepada dekan.
Pasal 455
Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang
memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan yang bersangkutan.
Senat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari
anggota dan oleh anggota.
Senat fakultas terdiri atas Profesor, Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi dan Wakil dosen.
Masa jabatan anggota senat fakultas adalah 4 (empat) tahun.
Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senat mempunyai tugas dan
wewenang sebagai berikut:
a. Menetapkan peraturan dan kebijakan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat;
b. Mengawasi penerapan peraturan akademik, kode etik dosen dan tenaga kependidikan;
c. Memberikan pertimbangan kepada dekan dalam penyusunan dan penetapan kurikulum
program studi;
d. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi yang mengacu
pada Standar Nasional Pendidikan dan Internasional;
e. Mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses Tridarma dengan mengacu pada
rencana strategis universitas;
f. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi
keilmuan;
g. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Program Studi, atas pelaksanaan kebijakan yang
telah ditetapkan;
Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk
diangkat menjadi dekan dan wakil dekan;
Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan penjatuhan sanksi akademik
kepada mahasiswa atas usul komisi disiplin fakultas.

Pasal 466
Senat dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat membentuk komisi.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Komisi akademik dan pengendalian mutu.
b. Komisi pengembangan ilmu prodi.
c. Komisi disiplin.
Komisi dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris.
Ketentuan mengenai tata cara pembentukan komisi dan rapat atau sidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan senat.
Senat dapat mengadakan sidang minimal sekali dalam satu tahun.
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Pasal 477
Pengambilan keputusan dalam rapat senat fakultas diperlukan kehadiran sekurang-kurangnya
setengah dari jumlah anggota.
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka rapat ditunda
dan dilanjutkan paling cepat 24 jam kemudian.
Pengambilan keputusan pada asasnya diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai
mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 488
Program studi merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan
pendidikan akademik dan/atau profesional dan apabila memenuhi syarat dapat melaksanakan
pendidikan program pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi
dan/atau kesenian tertentu.
Dalam program studi dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
Program studi dipimpin oleh ketua yang berkualifikasi pendidikan minimal magister (S2).
Ketua program studi bertanggung jawab kepada dekan fakultas yang bersangkutan.
Dalam hal program studi mempunyai laboratorium/studio maka satuan pelaksanaannya
dipimpin oleh seorang kepala.
Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi
persyaratan sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian tertentu
serta bertanggung jawab kepada ketua program studi.
Ketua program studi dan kepala laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
atas usul dekan.
Masa jabatan ketua program studi dan kepala laboratorium/studio adalah 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 499
Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, dan administrasi pendidikan di fakultas.
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Sub bagian pendidikan
b. Sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.
c. Sub bagian kemahasiswaan dan alumni.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha
berfungsi sebagai:
a. Sub Bagian Pendidikan bertugas melaksanakan administrasi pendidikan.
b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian bertugas melaksanakan administrasi
umum, keuangan dan kepegawaian.
c. Sub Bagian Kemahasiswaan bertugas melaksanakan tugas administrasi kemahasiswaan
dan alumni.
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Tata Usaha yang berkualifikasi minimal
pendidikan sarjana (S-1) dan /atau non S-1 yang berkompeten.
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Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas
usul dekan.
Masa jabatan Kepala Tata Usaha adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1
(satu) kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 60
Program studi yang telah memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program Studi
Pascasarjana.
Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana mengikuti peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 61
Program Pascasarjana
Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat
persetujuan badan penyelenggara.
Direktur Program Pascasarjana yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki kualifikasi pendidikan
doktor dan jenjang jabatan akademik minimal lektor kepala.
Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
Direktur Program pascasarjana diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Direktur Program Pascasarjana mengoordinasikan penyelenggaraan semua Program Studi
Pascasarjana untuk menjamin mutu pendidikan.
Direktur Program Pascasarjana dalam menjalankan tugas dibantu oleh minimal 1 (satu) orang
asisten direktur.
Asisten direktur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) melaksanakan tugas bidang
akademik, administrasi, keuangan dan kemahasiswaan.
Setiap program studi pascasarjana dipimpin oleh seorang ketua program studi dengan
kualifikasi pendidikan minimal doktor yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul
direktur pascasarjana.
Program studi sebagaimana dalam ayat (8) melaksanakan tugas bidang akademik.

Pasal 502
Dalam melaksanakan tugas administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan kemahasiswaan
di program pascasarjana dibentuk tata usaha.
Tata usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
a. Sub bagian pendidikan
b. Sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.
c. Sub bagian kemahasiswaan dan alumni.
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Tata Usaha yang berkualifikasi minimal
pendidikan sarjana (S-1).
Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas
usul direktur program pascasarjana.
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Masa jabatan Kepala Tata Usaha adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1
(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 513
Badan penyelenggara dapat mengembangkan fakultas dan/atau program studi sesuai kebutuhan dunia
usaha dan industri atas usul Rektor.
Bagian Keenam
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal
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Pasal 524
Sistem pengendalian dan pengawasan internal universitas merupakan proses integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh tenaga
kependidikan universitas untuk memberikan keyakinan yang tinggi atas tercapainya tujuan
organisasi melalui penyelenggaraan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset universitas, serta ketaatan terhadap ketentuan peraturan internal dan
perundang-undangan.
Lingkup pengendalian dan pengawasan internal universitas meliputi bidang akademik dan nonakademik.
Lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal universitas dilakukan minimal terhadap:
a. keuangan;
b. aset; dan
c. ketenagaan.
Sistem pengendalian dan pengawasan internal universitas dimaksud dalam ayat (3) untuk
membantu pimpinan universitas dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses
penyelenggaraan kegiatan universitas, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan
perbaikan yang berkelanjutan.
Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal universitas adalah:
a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
b. menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya; dan
c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip
taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan.
Penerapan sistem pengendalian dan pengawasan internal universitas dikoordinasikan oleh
badan penyelenggara.
Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal universitas dan
mekanisme penerapannya diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 535
Satuan Pengawasan Internal merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi
pengawasan bidang non akademik.
Satuan Pengawasan Internal dapat terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
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(3)

Keanggotaan, kewajiban, dan hak-hak ketua serta para anggota sebagaimana dimaksud ayat (2)
ditetapkan oleh badan penyelenggara atas usul Rektor.
Bagian Ketujuh
Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pasal 546

a)

b)

(1)

(2)

Dosen terdiri atas:
a. Dosen yayasan
b. Dosen yang diangkat oleh pemerintah
c. Dosen tidak tetap
d. Dosen tamu
Dosen tetap yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pengajar pada universitas terdiri
atas:
1. Dosen yayasan adalah dosen yang diangkat oleh badan penyelenggara dan ditempatkan
sebagai tenaga pengajar tetap di universitas.
2. Dosen yang diangkat oleh pemerintah adalah dosen yang dipekerjakan (DPK)dan
ditempatkan sebagai tenaga pengajar tetap di universitas.
3. Dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak termasuk dosen yayasan dan dosen yang
diangkat oleh pemerintah sebagai pengajar di universitas yang memiliki jenjang pendidikan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dosen tamu adalah dosen yang memiliki kompetensi dan/atau keahlian tertentu yang
diundang untuk mengajar di universitas selama jangka waktu tertentu.
Pasal 557
Profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip
profesionalitas sebagai berikut :
a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan
akhlak yang mulia;
c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalitas;
f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan dengan
belajar sepanjang hayat;
h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalitas; dan
i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang
berkaitan dengan tugas profesionalitas dosen.
Dalam melaksanakan tugas profesionalitas, dosen berkewajiban :
a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil
pembelajaran;
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c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara
berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama,
suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam
pembelajaran;
e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, serta nilai-nilai
agama dan etika; dan
f. Memelihara serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

Pasal 568
Dosen yayasan dan tenaga kependidikan diangkat oleh badan penyelenggara yang dilakukan
berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Badan penyelenggara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan gaji pokok,
tunjangan, dan hak pensiun kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Batas usia pensiun tenaga kependidikan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun dan dosen
maksimal 65 (enam puluh lima) tahun, kecuali profesor maksimal 70 (tujuh puluh) tahun dan
dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan.
Pasal 579
Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.
Wewenang dan tata cara perolehan jabatan akademik sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 70
Pengangkatan dosen sebagai profesor wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh senat.
Profesor diangkat oleh menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan senat.
Profesor wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai bidang keahliannya sebagai pengenalan atas
jabatan akademik tertinggi yang diembannya pada saat pengukuhan dalam rapat senat luar
biasa.
Sebutan profesor hanya dapat digunakan selama dosen yang bersangkutan melaksanakan
tridarma perguruan tinggi di lingkungan universitas.

(1)
(2)

Pasal 581
Profesor yang telah memasuki usia pensiun dapat diangkat sebagai Profesor Emeritus.
Pengangkatan Profesor Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

Pasal 592
Persyaratan untuk diangkat menjadi dosen tetap yayasan sebagai berikut:
a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Berpendidikan paling rendah Strata Dua (S-2) dan/atau memiliki ijazah setara
berpendidikan S-2;
d. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. Wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dalam lingkungan universitas
1. memiliki kompetensi sebagai dosen;
2. Memiliki bakat, minat, dan idealisme, berintegritas tinggi;
3. Memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
4. Sanggup melaksanakan tugas Tridarma Perguruan Tinggi.
Pengangkatan dosen harus memenuhi kebutuhan program studi dan/atau akreditasi yang
berstandar nasional dan internasional terbaik.
Dosen yang diangkat oleh pemerintah dapat diterima menjadi dosen universitas setelah
memperoleh rekomendasi dari Rektor dan persetujuan Badan Penyelenggara.
Jumlah dan kualifikasi dosen Tidak Tetap ditetapkan oleh rektor sebagai dosen universitas atas
persetujuan Badan Penyelenggara
Dosen yang sementara melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S-2) dan doktor (S-3) tidak
dapat memangku jabatan struktural.
Dalam melaksanakan tugas, dosen harus berpedoman pada etika dosen.
Syarat untuk memperoleh jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (1) didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 603

(1)

(2)
(3)

Tenaga kependidikan terdiri atas:
a. Tenaga administrasi
b. Pustakawan
c. Pranata komputer
d. Laboran
e. Teknisi
f. Teknisi Teknologi Informasi (IT)
g. Editor dan tenaga teknis penerbitan
Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang tenaga kependidikan diatur oleh badan
penyelenggara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas, tenaga kependidikan harus berpedoman pada peraturan karyawan.
Bagian Kedelapan
Mahasiswa dan Alumni

(1)

(2)

Pasal 74
Mahasiswa universitas adalah peserta didik yang terdaftar pada program:
a. Sarjana (S-1), magister (S-2), dan doktor (S-3); dan
b. Profesi pada pendidikan profesi.
Masa studi dan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
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(3)

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)

Mahasiswa universitas mempunyai hak:
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan
mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan
minat, bakat kegemaran dan kemampuan;
c. Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya;
e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta
hasil belajarnya;
f. Menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/ organisasi
kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat, dan
interaksi dalam kehidupan bermasyarakat;
j. Dapat memperoleh izin pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana
memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi
yang hendak dimasuki;
k. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan universitas;
dan
l. Memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan universitas.
m. Persyaratan sebagai mahasiswa diatur dalam peraturan rektor.
Mahasiswa universitas mempunyai kewajiban untuk:
a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada universitas;
c. Ikut memelihara sarana prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan, serta lingkungan
universitas;
d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih
bermakna;
e. Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas; dan
f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional dan daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban dan sanksi bagi mahasiswa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Rektor.
Pasal 75
Universitas melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas mahasiswa
melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui
organisasi kemahasiswaan.
Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan universitas dibentuk sesuai ketentuan yang
berlaku.
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(4)

(1)
(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan peraturan Rektor.
Pasal 76
Dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta dalam hal berorganisasi, mahasiswa universitas
dapat menggunakan atribut kemahasiswaan.
Bentuk dan tata cara penggunaan atribut kemahasiswaan universitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Rektor.
Pasal 77
Alumni universitas merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan yang diselenggarakan
oleh universitas mencakup program:
a. Sarjana (S-1), magister (S-2), dan doktor (S-3); dan
b. Profesi pada pendidikan profesi.
Alumni universitas tergabung dalam organisasi alumni universitas.
Organisasi alumni universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wadah dan
wahana yang bertujuan untuk membina hubungan dengan universitas, masyarakat ilmiah, dan
dunia kerja.
Organisasi alumni dan tata hubungan antara organisasi alumni universitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga alumni.
Bagian Kesembilan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Pasal 78
Sarana dan prasarana universitas adalah semua fasilitas utama dan penunjang penyelenggaraan
Tridarma Perguruan Tinggi.
Sarana dan prasarana yang digunakan universitas merupakan barang milik badan
penyelenggara yang berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
Sivitas akademika dan organisasi yang berkaitan dengan universitas, dapat memanfaatkan
fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan
mengenai pemanfaatan prasarana dan sarana universitas.
Sarana dan prasarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan
dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam menunjang
kelancaran pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
Pengelolaan Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan,
pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan diatur sesuai
ketentuan pengelolaan barang milik Badan Penyelenggara.
Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Tata cara/SOP pengelolaan sarana dan prasarana diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku
pada badan penyelenggara.
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(1)
(2)
(3)

Pasal 79
Pengadaan serta penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan
kebutuhan universitas dan ditetapkan oleh badan penyelenggara atas usul Rektor.
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan standar
akreditasi nasional dan internasional.
Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah
diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara.
Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Anggaran

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

Pasal 80
Pengelolaan anggaran merupakan proses perencanaan, pengaturan, pemanfaatan, dan
pengawasan keuangan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi demi terwujudnya visi dan
misi universitas.
Dalam menyusun anggaran untuk kegiatan tridharma diajukan oleh rektor untuk kemudian
disetujui oleh badan penyelenggara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
Sistem dan mekanisme perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam ketetapan badan penyelenggara .
Pengelola disiplin terhadap anggaran yang telah disusun dan disetujui oleh badan
penyelenggara, jika dalam hal mendesak kegiatan yang dilakukan tidak ada dalam anggaran,
maka rektor dapat mengajukan overbudget kepada Badan Penyelenggara.
Penyusunan dan penetapan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Operasional (Renop) , dan
Program Kerja Universitas dilakukan oleh rektor bersama dengan Badan Penyelenggara dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan universitas.
Bagian Kesebelas
Kerja Sama

(6)
(7)
(8)
(9)

Pasal 81
Untuk mewujudkan visi dan misi, universitas menjalin kerja sama akademik dan non akademik
dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor yang
dituangkan dalam naskah kesepahaman dan/atau kerja sama.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasaskan kemitraan, persamaan
kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
a. Meningkatkan mutu Tridarma Perguruan Tinggi;
b. Memperluas jaringan kemitraan;
c. Meningkatkan daya saing berbasis hasil penelitian dibidang IPTEK
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BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Pasal 82
Mutu pendidikan universitas merupakan kesesuaian antara hasil luaran dengan Standar
Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar
Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh universitas berdasarkan visi dan misi serta kebutuhan
pihak yang berkepentingan.
Pencapaian mutu pendidikan universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui sistem Penjaminan Mutu Internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan
universitas secara berkelanjutan.
Penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan secara sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang
memiliki target dan waktu yang jelas.
Sistem Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal di universitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui
StandarPendidikan Tinggi.
Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. Standar Nasional Pendidikan;
b. Standar Nasional Penelitian;
c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; dan
d. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh universitas.
Standar pendidikan tinggi yang dimaksudkan pada ayat (5) diusulkan oleh rektor untuk disetujui
badan penyelenggara setelah mendapat pertimbangan senat universitas.
Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan Rektor.
Pasal 83
Badan Penjaminan Mutu Internal

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Badan Penjaminan Mutu Internal adalah unsur pelaksana akademik yang diarahkan untuk
melakukan proses penetapan dan pemenuhan standar pendidikan tinggi di Universitas
Badan Penjaminan Mutu Internal dipimpin oleh seorang ketua yang memiliki kualifikasi
pendidikan doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala.
Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibantu oleh
seorang sekretaris dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
Kepala dan sekretaris Badan Penjaminan Mutu Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
atas persetujuan badan penyelenggara.
Masa jabatan Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Badan Penjaminan Mutu Internal paling sedikit memiliki 2 (dua) bagian dan 1 (satu) unit
pelaksana administrasi.
Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) memiliki fungsi:
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a. merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan
mengembangkan sistem penjaminan mutu universitas; dan
b. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu universitas.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(1)
(2)

dan

Pasal 84
Penjaminan mutu pendidikan tinggi universitas sebagaimana dimaksud dalam81 dilakukan
melalui kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu
Eksternal (SPME).
Pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara internal dilakukan
oleh Badan Penjaminan Mutu Internal dan secara eksternal berkala oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi/Lembaga Akreditasi Mandiri/Badan Akreditasi Internasional.
Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) universitas
menyelenggarakan dan memfasilitasi:
a. penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, danpeningkatan
Standar Pendidikan Tinggi
b. evaluasi diri program studi dan institusi;
c. baku mutu (benchmarking) baik nasional maupun internasional;
d. akreditasi program pendidikan;
e. sertifikasi kompetensi peserta didik; dan
f. sertifikasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh menteri.
Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan Rektor.
Pasal 85
Evaluasi standar mutu pendidikan universitas tiap program studi dilakukan oleh
BadanPenjaminan Mutu Internal Universitas melalui Gugus Kendali Mutu Fakultas.
Mekanisme kerja BadanPenjaminan Mutu Internal ditetapkan dalam peraturan Rektor.
Bagian Kedua Belas
Akreditasi

(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 86
Akreditasi dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan serta efisiensi dalam
penyelenggaraan pendidikan.
Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu sistem
penjaminan mutu.
Akreditasi di universitas meliputi akreditasi program studi dan Institusi yang dilaksanakan
secara periodik.
Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab semua
unsur pelaksana akademik, dan unsur penunjang akademik serta unsur pelaksana administrasi
di lingkungan universitas.
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(5)

Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan Rektor.
BAB VI
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 87
Bentuk peraturan yang berlaku dalam lingkungan universitas meliputi:
(1) Peraturan perundangan-undangan yang mengatur bidang pendidikan tinggi
(2) Peraturan yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara dan Universitas yang berlaku dalam
lingkungan universitas.
Pasal 88
Peraturan yang dimaksud Pasal 86 ayat (2) meliputi:
(1) Statuta Universitas.
(2) Peraturan Badan Penyelenggara.
(3) Peraturan Senat.
(4) Peraturan Rektor.
Pasal 89
Mekanisme pembentukan peraturan yang berlaku dalam lingkungan universitas dilakukan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN
Pasal 90
(1)

(2)
(3)

Pembiayaan universitas diperoleh dari:
a. badan penyelenggara;
b. mahasiswa melalui Sumbangan Prasarana Pendidikan (SPP) yang dibayar sekali selama
masa studi dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang dibayar setiap semester;
c. bantuan pemerintah dan pemerintah daerah;
d. alumni universitas;
e. masyarakat,baik perorangan maupun melalui lembaga kemasyarakatan;
f. dunia usaha/industri;
g. bantuan lain yang tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri; dan
h. usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
Pembiayaan universitas yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan h yang
tercatat di Badan Penyelenggara, dipergunakan untuk kepentingan tridarma perguruan tinggi.
Mekanisme pengelolaan dan penggunaan pembiayaan universitas ditetapkan dalam surat
keputusan badan penyelenggara setelah mendapat pertimbangan rektor.
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(1)

(2)

Pasal 91
Kekayaan universitas merupakan aset badan penyelenggara yang digunakan dalam proses
penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan
universitas.
Mekanisme pengelolaan dan penggunaan kekayaan universitas diatur melalui surat keputusan
badan penyelenggara setelah mendapat pertimbangan rektor.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

(1)
(2)

Pasal 92
Dengan diberlakukannya statuta ini, maka statuta No…Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan akademik, peraturan kepegawaian, dan tata tertib kampus yang telah ada sebelum
statuta ini ditetapkan masih tetap berlaku sebelum dibentuk ketentuan yang baru.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

(1)

Pasal 93
Statuta ini dapat diubah oleh badan penyelenggara atas usul Rektor setelah mendapat
pertimbangan senat universitas.

Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Makassar
pada tanggal
Ketua Yayasan Aksa Mahmud

Rektor Universitas Bosowa

Prof. Dr. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng
NIP. 195409101983031003

Hj. Melinda Aksa

Mengetahui,
Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah IX Sulawesi

Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.
NIP. 19641222 1991 03 1 002
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2. Bendera Universitas
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4. Mars Universitas Bosowa
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