KATA PENGANTAR
Merdeka!
Rasa syukur yang mendalam kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga
Statuta Universitas 45 Mataram tahun 2021 dapat diselesaikan dan disahkan.
Statuta tahun 2021 ini disusun oleh tim yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Umum Pengurus Yayasan 45 Mataram Nomor 64/Y45M/NTB/X/2020
Tanggal 26 Oktober 2020.
Berdasarkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib memiliki statuta. Penyusunan statuta
untuk perguruan tinggi swasta didasarkan pada Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, Universitas 45 Mataram telah menyusun
dan menetapkan statuta tahun 2021sebagai penyempurnaan dari statuta tahun
2016.
Statuta tahun 2021 ini merupakan peraturan dasar dalam pengelolaan Universitas
45 Mataram yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan
prosedur operasional. Proses penyusunannya dilakukan dengan melibatkan
seluruh unsur dari Yayasan 45 Mataram dan pengelola universitas 45 Mataram.
Isi statuta ini terdiri atas 14 (empat belas) bab dan 96 (sembilan puluh enam) pasal.
Kami menyadari bahwa Statuta Universitas 45 Mataram tahun 2021 ini masih
terdapat kekurangan. Untuk itu, masukan dari semua pihak sangat diharapkan,
agar di masa yang akan datang statuta ini dapat mencakup berbagai aspek yang
belum diatur.
Kepada semua tim dan pemangku kepentingan lainnya yang telah terlibat dan
bekerja keras menyusun Statuta Universitas 45 Mataram tahun 2021 ini, kami
sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Semoga statuta ini bermanfaat dan bermakna besar bagi kita semua untuk
kemajuan dan kejayaan Universitas 45 Mataram.
Tetap Merdeka!
Mataram, 01 Pebruari 2021
Pengurus Yayasan 45 Mataram
Ketua Umum,

Ir. H. Lalu Anas Amrullah, M.M.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian-Pengertian
Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:
1)

Universitas adalah Universitas 45 Mataram yang merupakan sebuah
perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan 45 Mataram;

2)

Yayasan 45 Mataram, selanjutnya disebut “Yayasan” adalah Badan
Penyelenggara Universitas;

3)

Pengurus Yayasan adalah organ yang bertanggung jawab atas kepengurusan
yayasan untuk kepentingan yayasan;

4)

Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai
sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan
penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi
yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan
pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur
operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan;

5)

Peraturan Pengurus Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh
Pengurus Yayasan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan
Universitas yang belum diatur dalam statuta ini;

6)

Keputusan Pengurus Yayasan adalah keputusan yang ditetapkan oleh
Pengurus Yayasan;

7)

Peraturan Rektor adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Rektor untuk
mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di universitas.

8)

Keputusan Rektor adalah keputusan yang ditetapkan oleh Rektor;

9)

Peraturan Senat adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Senat Universitas;

10) Keputusan Senat adalah keputusan yang ditetapkan oleh Senat Universitas;
11) Dewan

Penyantun

pengembangan

adalah

suatu

dewan

perguruan

yang
tinggi,

dibentuk
organisasi,

untuk

membantu

dan

membantu

memecahkan permasalahan di universitas;
12) Senat Universitas adalah unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi
penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
13) Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas 45 Mataram;
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14) Fakultas adalah unit pengelola program studi di bawah universitas yang
mengoordinasikan dan mendukung kegiatan pendidikan tinggi;
15) Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas dalam lingkup Universitas 45
Mataram;
16) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
17) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu;
18) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa;
19) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat untuk menunjang penyelanggaraan pendidikan;
20) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama
mentranformasikan,

mengembangkan,

dan

menyebarluaskan

ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat;
21) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi;
22) Tenaga penunjang akademik adalah tenaga yang terdiri atas peneliti,
pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi yang
menunjang lancarnya proses belajar mengajar;
23) Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana
pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan
cendekiawan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di
Universitas 45 Mataram;
24) Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan di Universitas 45 Mataram;
25) Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau Dosen
yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka
dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun
ilmu dan cabang ilmunya;
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26) Masyarakat akademik adalah masyarakat yang memiliki sifat ingin
mengetahui segala fenomena yang ada dengan melakukan kegiatan
pengkajian secara ilmiah berbagai bidang ilmu, agar diperoleh kebenaran
yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan;
27) Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu
Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan,
mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut
kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;
28) Otonomi pengelolaan bidang akademik merupakan kebebasan perguruan
tinggi dalam mencari kebenaran, menciptakan dan mentransfer ilmu, serta
upaya menggali dan menjawab permasalahan melalui metoda ilmiah;
29) Otonomi pengelolaan bidang non-akademik merupakan kewenangan yang
diberikan kepada perguruan tinggi untuk penetapan norma dan kebijakan
operasional untuk mengelola sendiri organisasi, keuangan, kemahasiswaan,
ketenagaan, serta sarana prasarana.
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BAB II
IDENTITAS

Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Universitas berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua
Jati Diri Universitas
Pasal 3
(1) Universitas ini bernama Universitas 45 Mataram, dengan akronim Upatma;
(2) Universitas bernaung di bawah Yayasan Empat Lima Mataram atau disingkat
Yayasan 45 Mataram;
(3) Universitas berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 45 Cakra Utara,
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 83238;
(4) Universitas didirikan tanggal 25 Agustus1983 berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Yayasan 45 Mataram Nomor 01/Yayasan-45/NTB/VIII/1983;
(5) Universitas adalah Perguruan Tinggi yang dipimpin oleh Rektor berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan 45 Mataram.

Bagian Ketiga
Lambang, Bendera, Himne, Mars, Busana Akademika dan
Busana Almamater

Pasal 4
Lambang Universitas

(1) Universitas memiliki lambang berbentuk segi lima, warna dasar merah, di
dalamnya terdapat gambar Burung Garuda, menempel pada 8 (delapan)
bambu runcing, dikelilingi padi dan kapas, serta tulisan Universitas 45
Mataram;
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(2) Lambang Universitas memiliki makna sebagai berikut:
a. Segi Lima dengan garis berwarna hitam melambangkan Pancasila sebagai
asas universitas;
b. Warna Dasar Merah melambangkan semangat perjuangan;
c. Lambang Burung Garuda mewakili lambang Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
d. Gambar Padi yang berwarna kuning keemasan melambangkan keluhuran
budi, semangat dan keinginan yang kuat sebagai generasi untuk dididik di
dalam lingkungan Universitas 45 Mataram, dengan jumlah 17 bulir mewakili
tanggal kemerdekaan Republik Indonesia;
e. Bambu Runcing melambangkan pelestarian jiwa, semangat, dan nilai-nilai
kejuangan 45, jumlah 8 (delapan) mewakili bulan Agustus sebagai bulan
kemerdekaan Republik Indonesia;
f. Kapas berwarna Putih melambangkan kesucian cita-cita angkatan 45 untuk
generasi penerus bangsa, dan berjumlah 5 (lima) menunjukkan lima sila
dalam pancasila;
g. Selendang bertulisakan Angkatan 45 sebagai pengikat tumbuhan padi,
kapas, dan bambu runcing melindungi Burung Garuda melambangkan
upaya pelestarian jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 45;
h. Tulisan kata UNIVERSITAS 45 MATARAM yang dipisahkan oleh dua buah
bintang bersudut lima menunjukkan nama dan kedudukan lembaga.
(3) Lambang Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(4) Lambang universitas digunakan dalam surat-surat resmi institusi di lingkungan
universitas, upacara akademika, dan kegiataan-kegiatan lain yang diatur
dengan Peraturan Rektor.
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Pasal 5
Bendera

(1) Bendera Universitas berwarna kuning emas (RGB 253.215.3) dan di
dalamnya tertera lambang Universitas;
(2) Bendera Pataka Universitas berbentuk persegi panjang, dengan ukuran
panjang dan lebar yaitu 120 cm x 80 cm;
(3) Bendera selain Pataka Universitas berbentuk persegi panjang, dengan ukuran
proporsional panjang berbanding lebar yaitu 3:2;
(4) Setiap fakultas di lingkungan Universitas memiliki bendera dengan bentuk,
ukuran, dan lambang yang sama dengan bendera Pataka universitas, tetapi
dengan warna dasar yang berbeda;
(5) Warna dasar bendera fakultas sebagai berikut:
a. Fakultas Perikanan (biru tua, RGB: 0.0.255)
b. Fakultas Hukum (merah cerah, RGB: 255.0.0)
c. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (kuning cerah, RGB: 255.255.0)
d. Fakultas Pertanian (hijau tua, RGB: 50.205.50)
(6) Tata cara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan
(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6
Himne dan Mars
(1) Universitas memiliki himne dengan judul Himne Universitas 45 Mataram yang
lirik dan lagunya diciptakan oleh Ibu Srianingsih;
(2) Universitas memiliki mars dengan judul Mars Universitas 45 Mataram yang
liriknya ditulis oleh Bapak Zainal Arifin, dan lagunya oleh Bapak Bambang Ibnu
Sina;
(3) Himne dan Mars digunakan sebagai lagu resmi pada upacara-upacara
akademika, peringatan hari jadi, dan upacara resmi lainnya;
(4) Himne dan Mars Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari statuta ini.
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Pasal 7
Busana Akademika dan Busana Almamater

(1) Universitas memiliki busana akademika dan busana almamater;
(2) Busana akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh
pimpinan universitas, Guru Besar/Profesor, anggota senat, dan wisudawan;
(3) Busana akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga warna
hitam strip Kuning, topi berbentuk segi lima, kalung lambang universitas yang
terbuat dari logam berwarna perak atau terbuat dari kain berwarna Putih
dengan warna strip sesuai dengan warna bendera fakultas yang pada
ujungnya disematkan Pin lambang universitas;
(4) Busana almamater sebagaimana dimaskud pada ayat (1) berupa jas
berwarna merah hati (RGB: 79, 29, 29) dan disematkan lambang universitas
di bagian dada sebelah kiri;
(5) Busana akademika dan busana Almamater Universitas digunakan pada
upacara akademika, peringatan Hari Jadi Universitas, dan upacara-upacara
resmi lainnya.
(6) Bentuk/model Busana Akademika dan Busana Almamater diatur secara rinci
dalam Peraturan Rektor.
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BAB III
VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 8
Visi Universitas

Menjadi pusat akademis dan kewirausahaan bereputasi global dalam mewujudkan
tanggung jawab sosial

Pasal 9
Misi Universitas

(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inklusif dengan
budaya akademik yang baik dan bertanggungjawab;
(2) Menyelenggarakan penelitian inovatif dan adaptif dengan kadar ilmiah yang
tinggi;
(3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil
penelitian untuk mewujudkan tanggung jawab sosial;
(4) Mendiseminasikan hasil-hasil penelitian melalui publikasi ilmiah pada jurnaljurnal yang terindeks nasional dan/atau bereputasi, serta berdampak tinggi;
(5) Menyelenggarakan tata pamong (tata kelola) yang baik secara otonom,
akuntabel, bertanggung jawab, terbuka, dan berkeadilan guna menjamin
keberlanjutan mutu layanan kepada sivitas akademika dan masyarakat;
(6) Mewujudkan

kemandirian

kapasitas

sumber

daya

internal

melalui

pengembangan kewirausahaan dan jejaring kemitraan strategis;
(7) Mengembangkan fasilitas akademik dan non-akademik guna meningkatkan
kapasitas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan lulusan.
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Pasal 10
Tujuan Universitas

(1) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dengan budaya akademik yang
baik, berkewirausahaan dan bertanggungjawab, serta dilandasi iman dan
taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(2) Menghasilkan penelitian-penelitian inovatif dan adaptif dengan kadar ilmiah
yang tinggi;
(3) Melakukan hilirisasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) hasil penelitian
melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna menciptakan solusi
yang aplikatif dan tepat guna bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat;
(4) Meningkatkan pergaulan global melalui publikasi kebaruan hasil-hasil riset
pada jurnal-jurnal terindeks nasional dan/atau bereputasi dan faktor dampak
tinggi;
(5) Memperkuat mutu dan keberlanjutan layanan kepada seluruh pemangku
kepentingan melalui tata kelola yang baik secara otonom, akuntabel,
bertanggung jawab, terbuka, dan berkeadilan;
(6) meningkatkan kapasitas sumber daya internal melalui pengembangan
kewirausahaan dan jejaring kemitraan strategis;
(7) Mengembangkan fasilitas akademik dan nonakademik guna meningkatkan
kapasitas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan lulusan.
Pasal 11

(1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(8), Pasal (9), dan Pasal (10), universitas menyusun:
a. Rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan
program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
b. Rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 4
(empat) tahun, dan
c. Rencana operasional yang merupakan penjabaran dari rencana strategis
yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang,
rencana startegis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) diatur dengan Peraturan Rektor.
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Bagian Kedua
Organisasi Universitas

Pasal 12
(1) Organ Universitas terdiri atas unsur:
a. Penyusun kebijakan;
b. Pelaksana akademik;
c. Pengawas Internal;
d. Penjaminan mutu;
e. Penunjang akademik atau sumber belajar; dan
f.

Pelaksana administrasi atau tata usaha.

(2) Unsur yang bertugas sebagai penyusun kebijakan di tingkat Universitas yaitu
Senat Universitas;
(3) Unsur yang bertugas sebagai pelaksana akademik di tingkat universitas
adalah Rektor;
(4) Unsur yang bertugas sebagai pengawas internal, penjaminan mutu,
penunjang akademik atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau
tata usaha adalah unit kerja pendukung yang diatur dengan Keputusan
Rektor;
(5) Untuk kepentingan tertentu, Rektor dapat menetapkan dan mengangkat unsur
organ lain dan/atau kepanitiaan (task force);
(6) Struktur organisasi dan tata kelola serta tugas pokok dan fungsi unsur
organisasi diatur dengan Keputusan Rektor dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13
Senat Universitas

(1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan menjadi perwakilan
tertinggi sivitas akademika di tingkat Universitas;
(2) Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ
Universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan
pelaksanaan kebijakan akademik;
(3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Senat
Universitas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
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a. Menetapkan norma, kebijakan, dan arah pengembangan akademik yang
meliputi:
1) Etika akademik dan kode etik sivitas akademika dan tenaga
kependidikan;
2) Kurikulum program studi
3) Pembukaan dan penutupan fakultas dan/atau program studi;
4) Pemberian gelar akademik;
5) Pemberian gelar kehormatan;
6) Pemberian penghargaan;
7) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi
keilmuan;
b. Melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
akademik yang meliputi:
1) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
2) Pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
3) Kinerja tridharma perguruan tinggi;
4) Pelaksanaan peraturan/tata tertib akademik;
5) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,
dan otonomi keilmuan;
6) Sasaran kerja pegawai (SKP).
c. Memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Rektor
mengenai:
1) Rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan
rencana operasional;
2) Peningkatan kinerja tridharma perguruan tinggi dan publikasi ilmiah;
3) Pengusulan jabatan akademik Lektor Kepala (Associate Professor)
dan Guru Besar (Profesor);
4) Pemberian

dan

pencabutan

ijazah, gelar

akademik,

gelar

kehormatan, dan penghargaan;
5) Pembukaan dan penutupan fakultas dan/atau program studi;
6) Sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan/tata tertib
akademik oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan
universitas;

Statuta Universitas 45 Mataram - 2021 |

11

(4) Senat, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dapat melaksanakan rapat atau sidang, serta dapat
membentuk komisi, badan pekerja, atau sebutan lain sesuai dengan
kebutuhan yang ditetapkan oleh Ketua Senat;
(5) Senat Universitas melakukan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1
(satu) tahun;
(6) Rapat senat terdiri atas:
a) Rapat terbuka; dan
b) Rapat tertutup
(7) Rapat senat terbuka dilaksanakan dalam rangka upacara wisuda, dies
natalis, dan upacara pemberian tanda penghargaan;
(8) Rapat senat tertutup dilakukan untuk keadaan tertentu dalan rangka
memberi pertimbangan, persetujuan, dan/atau pengambilan keputusan;
(9) Rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) dari seluruh anggota Senat Universitas;
(10) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat Universitas dilakukan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/atau dengan suara terbanyak
apabila kesepakatan mufakat tidak dicapai;
(11) Dalam melaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Senat Universitas menyusun laporan hasil pengawasn dan evaluasi
tahunan, dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 14
Keanggotaan Senat Universitas

(1) Anggota Senat Universitas terdiri atas:
a. Guru besar (Profesor);
b. Rektor;
c. Wakil rektor;
d. Dekan;
e. Wakil Dekan;
f.

Ketua lembaga;

g. Satu orang wakil dosen dari masing-masing fakultas; dan/atau
h. Unsur lain
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(2) Anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dipilih oleh Senat Fakultas dan diusulkan
oleh Dekan kepada Rektor;
(3) Anggota Senat Universitas yang berasal dari unsur lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf (h) ditentukan oleh Dewan Pengurus Yayasan;
(4) Anggota Senat Universitas yang berasal dari unsur lain dapat diusulkan
apabila keanggotaan senat berjumlah genap;
(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Universitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
(6) Masa jabatan anggota senat universitas yang berasal dari unsur wakil dosen
dan unsur lain adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan;
(7) Keanggotaan anggota Senat Universitas berhenti dan diberhentikan apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Berakhir masa jabatannya;
c. Berhalangan tetap (sakit jasmani dan/atau rohani) selama 6 (enam)
bulan berturut-turut;
d. Ditugaskan pada instansi lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
e. Mengundurkan diri;
f.

Melanggar kode etik; dan/atau

g. Dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(8) Anggota senat yang diberhentikan dalam masa jabatannya, digantikan oleh
anggota baru melalui pergantian antar waktu sampai habis masa jabatan yang
digantikannya.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pengangkatan antar
waktu anggota senat diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 15
Senat Fakultas

(1) Pada setiap fakultas dibentuk Senat Fakultas;
(2) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan menjadi perwakilan tertinggi
sivitas akademika di tingkat fakultas;
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(3) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan organ yang
menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan
akademik di tingkat Fakultas;
(4) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Senat
Fakultas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. Melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
akademik yang meliputi:
1) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
2) Pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
3) Kinerja tridharma perguruan tinggi;
4) Pelaksanaan peraturan/tata tertib akademik;
5) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,
dan otonomi keilmuan;
6) Sasaran kerja pegawai (SKP).
b. Memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada

Dekan

mengenai:
1) Rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan
rencana operasional;
2) Peningkatan kinerja tridharma perguruan tinggi dan publikasi ilmiah;
3) Pengusulan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor;
4) Sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan/tata tertib
akademik oleh sivitas akademika Fakultas;
(5) Senat Fakultas, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dapat melaksanakan rapat atau sidang, serta dapat
membentuk komisi, badan pekerja, atau sebutan lain sesuai dengan
kebutuhan yang ditetapkan oleh Ketua Senat;
(6) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat Fakultas dilakukan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/atau dengan suara terbanyak
apabila kesepakatan mufakat tidak dicapai;
(7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Senat Fakultas menyusun laporan hasil pengawasan dan evaluasi
tahunan, dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.
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Pasal 16
Keanggotaan Senat Fakultas

(1) Anggota Senat Fakultas terdiri atas:
a. Guru besar (Profesor)
b. Dekan;
c. Wakil Dekan;
d. Ketua Program Studi;
e. Satu orang wakil Dosen dari masing-masing Program Studi; dan/atau
f.

Unsur lain

(2) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf (e) dipilih oleh Forum Dosen Program Studi
dan diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan;
(3) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari unsur lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf (f) ditentukan oleh Rektor;
(4) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari unsur lain dapat diusulkan apabila
keanggotaan Senat Fakultas berjumlah genap;
(5) Anggota senat Fakultas sebagaimana dimakusd pada ayat (1) ditetapkan
oleh Dekan;
(6) Masa jabatan anggota senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen dan
unsur lain adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabatan;
(7) Keanggotaan Senat Fakultas berakhir apabila:
a. Berakhir masa jabatan;
b. Meninggal dunia;
c. Berhalangan tetap (sakit jasmani dan/atau rohani) selama 6 (enam)
bulan berturut-turut;
d. Ditugaskan pada instansi lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
e. Mengundurkan diri;
f.

Melanggar kode etik; dan/atau

g. Dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
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Pasal 17
Rektor

(1) Rektor merupakan organ yang memimpin dan menjalankan fungsi
pengelolaan universitas;
(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. Menyusun rencana pengelolaan 4 tahun (empat tahun) bersama dengan
Senat Universitas, mengacu kepada Rencana Strategis;
b. Menyusun rencana operasional (rencana kerja dan anggaran tahunan);
c. Memimpin penyelenggaran tridharma perguruan tinggi sesuai dengan
rencana pengelolaan dan rencana operasional;
d. Mengelola seluruh sumber daya secara terencana, terukur, dan penuh
kehati-hatian yang tinggi untuk kepentingan universitas;
e. Membina dan mengembangkan dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa;
f.

Mengangkat dan memberhentikan wakil rektor, dekan, dan pimpinan
lembaga atau yang setingkat setelah mendapatkan pertimbangan
Dewan Pengurus Yayasan;

g. Mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit;
h. Menyusun struktur dan nomenklatur, serta tugas dan fungsi wakil rektor,
dekan, dan pimpinan lembaga atau yang setingkat, serta unit kerja;
i.

Melaksanakan dan mengembangkan jejaring kerja sama diantaranya
dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, ikatan alumni, dan
masyarakat baik dalam maupun luar negeri untuk pengembangan
Universitas;

j.

Mengusulkan pengangkatan jabatan akademik dosen kepada Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII;

k. Secara berkala menyelenggarakan rapat kerja universitas yang dihadiri
oleh minimal Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, dan Kepala Biro;
l.

Menjatuhkan

sanksi

kepada

Sivitas

Akademika

dan

tenaga

kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika
dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi lembaga etik;
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m. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban
kampus, serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan
tridharma perguruan tinggi;
n. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Pengurus
Yayasan;
o. Menunjuk salah satu Wakil Rektor sebagai pelaksana harian, apabila
behalangan tidak tetap.
p. Memimpin pelaksanaan reakreditasi universitas;
q. Menyusun kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
(3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Rektor dibantu oleh:
a. Wakil Rektor;
b. Unsur pelaksana akademik
c. Unsur pengawas internal
d. Unsur penjaminan mutu
e. Unsur penunjang akademik
f.

Unsur pelaksana administrasi

Pasal 18
Wakil Rektor
(1) Wakil Rektor (WR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf a
sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sumber Daya Manusia, yang
selanjutnya disebut Wakil Rektor I;
b. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Sarana dan Prasarana, dan
Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II;
c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Lulusan, Kerja Sama, dan
Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III.
(2) Penyesuaian dan/atau perubahan pembidangan tugas Wakil Rektor dapat
diusulkan oleh Rektor kepada Pengurus Yayasan;
(3) Apabila dipandang perlu untuk menangani bidang tertentu, setelah
mendapat pertimbangan Senat Universitas, Rektor dapat mengusulkan
jabatan Wakil Rektor tambahan kepada Pengurus Yayasan;
(4) Tugas pokok dan fungsi Wakil Rektor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
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Pasal 19
Pelaksana Akademik

(1) Unsur organisasi pelaksana akademik terdiri atas fakultas dan lembaga
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM);
(2) Fakultas adalah unit kerja utama yang bertugas menyelenggarakan
pendidikan sarjana, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu
pengetahuan dan teknologi;
(3) Pimpinan fakultas adalah Dekan, dibantu oleh Wakil Dekan dan Ketua
Program Studi;
(4) LPPM dipimpin oleh seorang Kepala, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala
Bidang Penelitian, Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dan
Kepala Bidang Publikasi;
(5) Tugas pokok dan fungsi pimpinan fakultas dan pimpinan LPPM ditetapkan
dengan Keputusan Rektor;

Pasal 20
Pengawasan Internal

(1) Pengawasan internal dilakukan untuk mengendalikan penyelenggaraan
Tridharma Perguruan Tinggi, serta pengelolaan sumber daya manusia,
keuangan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana agar efektif dan efisien;
(2) Sistem pengawasan dan pengendalian internal universitas dilakukan secara
terus menerus melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan dan sistem
penjaminan mutu;
(3) Sistem pengawasan dan pengendalian internal universitas dilaksanakan
dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi,
objektif, dan jujur;
(4) Pengawasan dan pengendalian internal dilakukan oleh Satuan Pengawas
Internal Universitas, yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk dan
atas nama Rektor;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengawasan dan pengendalian
internal Universitas, serta mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan
Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 21
Satuan Pengawasan Internal

(1) Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan organ Universitas yang
menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor;
(2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota;
c. Anggota
(3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI memiliki
tugas dan wewenang:
a. Penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
b. Pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
c. Penyusunan laporan hasil pengawasan internal berdasarkan evaluasi
kinerja tahunan;
d. Pemberian

saran

dan/atau

pertimbangan

mengenai

perbaikan

penegelolaan kegiatan non-akademik kepada rektor atas dasar hasil
pengawasan internal.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), SPI memberikan laporan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 22
Sistem Penjaminan Mutu

(1) Universitas mengembangkan sistem penjaminan mutu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Penjaminan

mutu

dilaksanakan

secara

sistemik,

terencana,

dan

berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan;
(3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan,
dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yang secara periodik dievaluasi
untuk dilakukan perbaikan;
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(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi
(Standar Dikti);
(5) SN Dikti disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan
Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri, meliputi Standar Nasional
Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
(6) Standar Dikti disusun dan dikembangkan oleh Universitas, berupa sejumlah
standar dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat) dan standar nonakademik (pengelolaan, keuangan, ketenagaan,
sarana dan prasarana, kemahasiswaan, kerja sama, dan standar lain yang
diturunkan dari visi universitas) yang melampaui SN Dikti dan ditetapkan
dalam peraturan badan hukum penyelenggara (pengurus yayasan), setelah
disetujui senat universitas;
(7) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) terdiri atas:
a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan
b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME);

Pasal 23

(1) SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) huruf (a) merupakan
kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas secara
otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan
pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
(2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan,
dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Universitas;
(3) Dokumen SPMI terdiri atas:
a. Dokumen kebijakan SPMI;
b. Dokumen manual SPMI;
c. Dokumen standar dalam SPMI; dan
d. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI
(4) Dokumen SPMI ditetapkan dengan peraturan Rektor;

Statuta Universitas 45 Mataram - 2021 |

20

Pasal 24

(1) Pelaksanaan penjaminan mutu internal di tingkat Universitas dikoordinasi oleh
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan di tingkat fakultas/program studi
dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM);
(2) LPM dan UPM sebagaimana dimkasud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua merangkap anggota
b. Sekretaris merangkap anggota
c. Anggota
(3) Tata cara pelaksanaan penjaminan mutu internal mengikuti urutan:
a. Penyusunan kebijakan mutu;
b. Penyusunan manual mutu;
c. Penetapan standar mutu;
d. Pelaksaan standar mutu;
e. Monitoring dan evaluasi mutu;
f. Pengendalian standar mutu;
g. Peningkatan standar mutu;
h. Pelaksanaan audit mutu internal; dan
i. Perumusan, koreksi, dan penetapan standar mutu baru.
(4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan SPMI dilakukan setiap semester dan
disampaikan kepada Rektor.
Pasal 25
(1) SPME sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) huruf (b) dilakukan
melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu
program studi dan/atau institusi berdasarkan SN Dikti;
(2) Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga
Akreditasi Mandiri (LAM);
(3) Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAN
PT;
(4) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi universitas dan
akreditasi program studi;
(5) Dekan/ketua program studi bertanggung jawab secara teknis untuk
pembinaan mutu dan akreditasi program studi.
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Pasal 26
Penunjang Akademik atau Sumber Belajar

(1) Unit kerja penunjang akademik adalah unsur organisasi pendukung tugas
Rektor dan/atau Wakil Rektor dalam penyelenggaraan tridharma perguruan
tinggi;
(2) Unit kerja penunjang akademik berfungsi menyiapkan sarana kuliah, praktik,
praktikum, magang, penelitian, pemasaran barang/jasa, dan layanan kegiatan
tridharma perguruan tinggi;
(3) Unit kerja penunjang akademik terdiri atas unsur organisasi pada tingkat
teknis, meliputi perpustakaan, laboratorium, studio, bengkel (workshop), unit
pelatihan bahasa, tempat uji kompetensi (TUK), poliklinik, satuan usaha, dan
bentuk lainnya;
(4) Nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kelola serta tugas pokok dan fungsi
unit kerja penunjang akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Pasal 27
Pelaksana Administrasi atau Tata Usaha

(1) Unsur pelaksana administrasi terdiri atas biro dan bagian tata usaha;
(2) Biro yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor I, yaitu Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), dan Biro Administrasi SDM;
(3) Biro yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor II, yaitu Biro Administrasi
Keuangan (BAK), dan Biro Administrasi Umum (BAU);
(4) Biro yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor III, yaitu Biro Kerjasama
dan Humas (BKH), dan Biro Kemahasiswaan dan Lulusan (BKL)
(5) Nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kelola serta tugas pokok dan fungsi
unit kerja pelaksana administrasi atau tata usaha ditetapkan dengan
Keputusan Rektor;
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BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN
Senat Universitas
Pasal 28
Pengangkatan Pimpinan Senat Universitas
(1) Pimpinan Senat Universitas adalah Ketua dan Sekretaris;
(2) Ketua Senat Universitas adalah Rektor;
(3) Sekretaris Senat Universitas berasal dan dipilih dari anggota senat;
(4) Ketua dan sekretaris senat sekaligus merangkap sebagai anggota senat;
(5) Ketua dan sekretaris senat ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
(6) Masa jabatan sekretaris senat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
(7) Tata cara pemilihan Sekretaris Senat Universitas diatur melalui Peraturan
Rektor.
Pasal 29
Pemberhentian Pimpinan Senat Universitas
(1) Pimpinan Senat Universitas berhenti dan diberhentikan apabila:
a. Berakhir masa jabatannya
b. Meninggal dunia;
c. Berhalangan tetap (sakit jasmani dan/atau rohani) selama 6 (enam)
bulan berturut-turut;
d. Ditugaskan pada instansi lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
e. Mengundurkan diri;
f.

Melanggar kode etik; dan/atau

g. Dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
(2) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat Universitas ditetapkan melalui
keputusan Rektor;
(3) Sekretaris Senat Universitas yang diberhentikan dalam masa jabatannya,
digantikan oleh anggota senat lain yang terpilih;
(4) Ketua Senat Universitas yang diberhentikan dalam masa jabatannya,
digantikan oleh penjabat Rektor sementara sampai diangkatnya Rektor
pengganti yang definitif.
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Pasal 30
Pengangkatan Pimpinan Senat Fakultas
(1) Pimpinan Senat Fakultas adalah Ketua dan Sekretaris;
(2) Ketua Senat Fakultas adalah Dekan;
(3) Sekretaris Senat Fakultas berasal dan dipilih dari anggota senat;
(4) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas sekaligus merangkap sebagai anggota
senat;
(5) Ketua dan sekretaris Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
(6) Masa jabatan sekretaris senat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
(7) Tata cara pemilihan Sekretaris Senat Fakultas diatur melalui Peraturan
Rektor.

Pasal 31
Pemberhentian Pimpinan Senat Fakultas

(1) Pimpinan Senat Fakultas berhenti dan diberhentikan apabila:
a. Berakhir masa jabatannya
b. Meninggal dunia;
c. Berhalangan tetap (sakit jasmani dan/atau rohani) selama 6 (enam)
bulan berturut-turut;
d. Ditugaskan pada instansi lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
e. Mengundurkan diri;
f.

Melanggar kode etik;

g. Dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
(2) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas ditetapkan memalui
keputusan Rektor;
(3) Sekretaris Senat Fakultas yang diberhentikan dalam masa jabatannya,
digantikan oleh anggota senat lain yang terpilih;
(4) Ketua Senat Fakultas yang diberhentikan dalam masa jabatannya,
digantikan oleh penjabat Dekan sementara sampai diangkatnya Dekan
pengganti yang defininif.
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Pasal 32
Rektor
(1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor setelah memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan;
(2) Persyaratan calon Rektor
a. Dosen tetap Universitas;
b. Dosen berstatus aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti);
c. Sudah memiliki jabatan akademik (jabatan fungsional);
d. Pernah mengemban tugas tambahan di lingkup universitas;
(3) Penjaringan calon Rektor
a. Pembentukan panitia penjaringan calon Rektor oleh Pengurus Yayasan;
b. Panitia menyusun tata cara penjaringan calon Rektor;
c. Panitia menetapkan calon Rektor minimal 1 (satu) orang;
d. Panitia mengajukan calon Rektor yang sudah ditetapkan kepada Pengurus
Yayasan
(4) Pemilihan dan penetapan
a. Pemilihan Rektor dilakukan oleh Yayasan yang dipimpin oleh Pengurus
Yayasan;
b. Rektor terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
c. Rektor diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk selama-lamanya 1 (satu) kali masa jabatan
(5) Pemberhentian Rektor
a. Rektor diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir;
b. Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
1) Meninggal dunia;
2) Berhalangan tetap (sakit jasmani dan/atau rohani) selama 6 (enam)
bulan berturut-turut;
3) Ditugaskan pada instansi lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
4) Mengundurkan diri;
5) Melanggar kode etik; dan/atau
6) Dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
c. Rektor diberhentikan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
d. Pengurus Yayasan mengangkat pejabat Rektor sementara sampai dengan
ditetapkannya Rektor pengganti;
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Pasal 33
Wakil Rektor
(1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor setelah memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan;
(2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan
pertimbangan/persetujuan Pengurus Yayasan;
(3) Wakil Rektor diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk selama-lamanya 1 (satu) kali masa jabatan;
(4) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor ditetapkan dengan
Keputusan Rektor.
Pasal 34
Unsur Pelaksana Akademik

(1) Dosen

dapat diberi tugas

tambahan

sebagai pelaksana

akademik

sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) setelah memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan;
(2) Dekan dan Kepala LPPM diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan
Rektor setelah mendapat pertimbangan Pengurus Yayasan;
(3) Wakil Dekan dan Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan dengan
Keputusan Rektor;
(4) Sekretaris, Kepala Bidang Penelitian, Kepala Bidang Pengabdian kepada
Masyarakat, dan Kepala Bidang Publikasi diangkat dan diberhentikan dengan
Keputusan Rektor;
(5) Pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4)
diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 35
Pengawasan Internal
(1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai pelaksana Satuan Pengawasan
Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1);
(2) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor setelah
mendapat pertimbangan Pengurus Yayasan;
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(3) Sekretaris dan anggota SPI diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan
Rektor;
(4) Masa jabatan pelaksana SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.
Pasal 36
Penjaminan Mutu
(1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai pelaksana penjaminan mutu
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
(2) Kepala LPM diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor setelah
mendapat pertimbangan Pengurus Yayasan;
(3) Sekretaris dan anggota LPM diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan
Rektor;
(4) Masa jabatan pelaksana penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan.

Pasal 37
Unsur Penunjang Akademik atau Sumber Belajar
(1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai pelaksana penunjang akademik;
(2) Penanggung jawab unit kerja penunjang akademik ditetapkan dengan
Keputusan Rektor;
(3) Pimpinan unit kerja penunjang akademik diangkat untuk masa jabatan 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 38
Pelaksana Administrasi atau Tata Usaha
(1) Unsur pelaksana administrasi atau tata usaha ditetapkan dengan Keputusan
Rektor;
(2) Pelaksana administrasi atau tata usaha diangkat untuk masa jabatan 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
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BAB V
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pengajaran
Pasal 39

(1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam
sejumlah bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS);

(2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi

program sarjana dan magister yang diarahkan untuk

menyiapkan tenaga yang memiliki keahlian dibidang IPTEKS;

(3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah program diploma yang diarahkan untuk menyiapkan tenaga
yang memiliki keterampilan dibidang tertentu;

(4) Penyelenggaraan pendidikan akademik dan vokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN
Dikti) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Pasal 40

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas menggunakan sistem kredit
semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester
(SKS);

(2) Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil
dan semester genap, masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai
dengan 16 (enam belas) tatap muka perkuliahan termasuk 1 (satu) kali
pelaksanaan ujian tengah semester (UTS) dan 1 (satu) kali pelaksanaan
ujian akhir semester (UAS);

(3) Semester ganjil dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan
Februari tahun berikutnya;

(4) Semester genap dimulai bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus;
(5) Di antara semester genap dan ganjil, universitas menyelenggarakan
Semester Antara untuk remediasi, pengayaan, dan/atau percepatan;

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan

Rektor.
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Pasal 41

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di
universitas adalah Bahasa Indonesia;

(2) Bahasa asing atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa
pengantar, baik dalam
penyampaian

penyelenggaraan pendidikan maupun dalam

pengetahuan

dan/atau

keterampilan

tertentu

untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 42

(1) Penyelenggaraan pendidikan di universitas dilaksanakan atas dasar
kurikulum yang disusun pada setiap program studi;

(2) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni
(scientific vision) dan

mengacu

pada

Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI);

(3) Kurikulum dikembangkan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi,
minat, dan

kepribadian dalam mencapai kompetensi sesuai dengan

persyaratan program studi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

(4) Ketentuan penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana ayat
( 2)

dan

ayat

( 3)

diatur

dengan

Keputusan

Rektor

dengan

memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 43

(1) Penilaian kegiatan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara
berkala dalam

bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau

bentuk-bentuk penilaian lainnya;

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian tengah
semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi (ujian proyek
akhir, ujian skripsi, ujian tesis);

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok;

(4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP)
dan/atau Penilaian Acuan Norma (PAN);
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(5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilambangkan dengan
huruf A, A - , B + , B , B-, C+, C , C - D, dan E, dimana masing-masing nilai
huruf tersebut memiliki bobot nilai, secara berurutan yaitu 4,00; 3,70; 3,30;
3,00; 2,70; 2,30; 2,00; 1,70; 1,00; dan 0,00;

(6) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan
dengan Indeks Prestasi Semester (IPS);

(7) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi
dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil
belajar mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 44

(1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan
mahasiswa baru, alih kredit/lintas jalur, alih jenjang, dan kerja sama;

(2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan suku, ragama, ras,
kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi;

(3) Warga negara asing (WNA) dapat menjadi mahasiswa universitas apabila
memenuhi syarat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan mahasiswa baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 45

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan setelah
menempuh dan lulus mata

kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil

mempertahankan karya akhir studi, berupa proyek akhir, skripsi atau tesis;

(2) Karya akhir studi, sebagai syarat kelulusan program diploma adalah proyek
akhir;

(3) Karya akhir studi, sebagai syarat kelulusan program sarjana adalah skripsi;
(4) Karya akhir studi, sebagai syarat kelulusan program magister adalah tesis;
(5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti yudisium
dan wisuda apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan serta
ketentuan pelaksanaan yudisium dan wisuda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.
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Bagian Kedua
Penelitian
Pasal 46

(1) Universitas menentukan arah dan peta jalan penelitian untuk mewujudkan
Visi, Misi, dan Tujuan, serta keunggulan Universitas;
(2) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa serta dapat
melibatkan tenaga fungsional, baik secara kelompok maupun perorangan;
(3) Hasil penelitian wajib disebarluaskan kepada masyarakat dengan cara
diseminarkan dan/atau cara lain melalui media yang mudah diakses oleh
masyarakat;
(4) Hasil

penelitian/outcome

dapat

berupa

sitasi,

produk

baru

(yang

diindustrikan), penghargaan atau implikasi kebijakan yang dikembangkan
menjadi teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat;
(5) HKI (Hak Kekayaan Intelektual) meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri
(paten, desain industri, merek, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit
terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman);
(6) Setiap inovasi yang dihasilkan dosen dan/atau kelompok peneliti hendaknya
didaftarkan HKI-nya.

Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 47
(1) Universitas menentukan arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat
(PkM) untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan, serta keunggulan
Universitas;
(2) Kegiatan PkM dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa secara perorangan
maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan;
(3) Dosen secara individu maupun kelompok dapat memublikasikan hasil PkM
melalui seminar nasional, seminar internasional, jurnal nasional ber-ISSN,
prosiding ber-ISBN, jurnal ilmiah internasional terindeks (bereputasi), media
massa dan video kegiatan;
(4) Hasil PkM dikembangkan dalam bentuk inovasi yang memberi dampak sosial
dan/atau ekonomi kepada masyarakat.

Statuta Universitas 45 Mataram - 2021 |

31

Bagian Keempat
Publikasi
Pasal 48
(1) Publikasi adalah publikasi hasil karya ilmiah dosen dan mahasiswa
(2) Publikasi hasil karya ilmiah berasal dari kegiatan penelitian yang disetujuai
oleh LPPM;
(3) Setiap naskah publikasi hasil karya ilmiah telah lulus uji plagiasi;
(4) Naskah yang sudah diterima (accepted) untuk dipublikasikan oleh pengelola
jurnal, akan diberikan insentif oleh Yayasan 45.
Bagian Kelima
Etika Akademik dan Kode Etik
Etika Akademik
Pasal 49
(1) Etika Akademik merupakan standar dan pedoman perilaku bagi seluruh sivitas
akademika dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
(2) Etika Akademik disusun oleh Senat Universitas berdasarkan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan dengan Keputusan Senat;
(3) Universitas menjunjung tinggi dan bertanggung jawab dalam penegakan Etika
Akademik.
Kode Etik
Pasal 50
(1) Kode Etik merupakan standar dan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan
bagi seluruh warga Universitas dalam kehidupan dan penyelenggaraan
perguruan tinggi;
(2) Kode etik terdiri atas Kode Etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga
Kependidikan;
(3) Universitas menjunjung tinggi dan bertanggung jawab dalam penegakan Kode
Etik;
(4) Kode Etik disusun oleh Senat Universitas berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta ditetapkan dengan Keputusan Senat Universitas.
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Bagian Keenam
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan
Kebebasan Akademik
Pasal 51
(1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mengkaji, mendalami,
menerapkan, mengembangkan dan mendesiminasikan IPTEKS, dan/atau
olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM secara bemutu dan
bertanggung jawab;
(2) Penyelenggaraan dan pengembangan IPTEKS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui proses pembelajaran
dan/atau penelitian ilmiah dengan berpedoman pada kode etik keilmuan;
(3) Penyelenggaraan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan prinsip religius, kejujuran, keterbukaan, nilai
kesusilaan, kode etik keilmuan, moral, dan etika untuk kemajuan peradaban
dan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 52
(1) Kebebasan Akademik dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan PkM
dilaksanakan berdasarkan profesionalisme dan kompetensi keilmuan;
(2) Pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mampu meningkatkan mutu akademik dan bermanfaat untuk
kesejahteraan masyarakat, bangsa, Negara dan kemanusiaan.
Pasal 53
(1) Pelaksanaan kebebasan akademik menjadi tanggung jawab pribadi dan
institusi, atau unit organisasi pelaksana;
(2) Tanggung jawab pribadi sebagai dimaksud pada ayat (1) terkait dengan
substansi keilmuan yang menjadi kompetensinya;
(3) Tanggung jawab institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan
pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan oleh institusi.
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Kebebasan Mimbar Akademik
Pasal 54

(1) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan ide atau
gagasan, hasil penelitian dan kajian akademik melalui kegiatan perkuliahan,
seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah,
pdan lainnya yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
(2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab:
a. Setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
b. Institusi atau unit organisasi di dalam universitas, apabila secara resmi
terlibat dalam pelaksanaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
(3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik oleh setiap anggota sivitas
akademika harus mampu:
a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu
akademik;
b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat,
bangsa, Negara, dan kemanusiaan;
c. Melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama,
nilai etika dan moral, nilai kesusilaan dan kaidah akademik/keilmuan;
d. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta
akibatnya pada diri sendiri atau orang lain jika dilakukan di luar institusi,
dan;
e. Untuk tidak melanggar hukum dan tidak menganggu ketertiban umum.

Otonomi Keilmuan
Pasal 55

(1) Pelaksanaan otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan
sivitas akademika dalam suatu cabang IPTEKS, yang melekat pada
kekhasan/keunikannya

dalam

menemukan,

mengembangkan,

mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah
keilmuan yang dimiliki untuk menjamin keberlanjutan perkembangannya;
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(2) Otonomi keilmuan dilaksanakan berdasarkan etika, moral, dan aturan hukum
yang berlaku;
(3) Pelaksanaan otonomi keilmuan oleh sivitas akademika mempertimbangkan
kesesuaiannya dengan keunikan cabang IPTEKS, yang menjadi cakupan
perhatian dalam visi dan misi universitas;
(4) Pelaksanaan otonomi keilmuan oleh sivitas akademika memperhatikan
koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau
kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang IPTEKS di
lingkungan Universitas.
Pasal 56
Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh
Perguruan Tinggi untuk:
a.

Mendorong kegiatan akademik yang bermutu;

b.

Mendorong kegiatan dan hasil akademik memiliki nilai kebermanfaatan bagi
masyarakat, bangsa dan Negara;

c.

Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;

d.

Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati,
sosial, dan budaya bangsa dan Negara Indonesia;

e.

Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan
Negara Indonesia; dan

f.

Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.
Pasal 57
Tanggung Jawab

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan
otonomi keilmuan di Universitas merupakan hak dan tanggung jawab pribadi
sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas;
(2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika
melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketujuh
Gelar Akademik dan Penghargaan
Pasal 58

(1) Lulusan universitas yang menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik
berhak menggunakan gelar akademik;
(2) Jenis sebutan, singkatan, dan penggunaan gelar, yang diberikan pada
lulusan Universitas, sesuai ketentuan yang berlaku dan mengikuti kebijakan
baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
(3) Gelar akademik yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau
dibatalkan, kecuali apabila dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran
dan penyalahgunaan;
(4) Bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan sebagaimana disebutkan pada
ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 59
Gelar akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti yudisium.

Pasal 60
1)

Universitas dapat memberikan penghargaan kepada orang atau unsur
organisasi yang dipandang berjasa atau mempunyai prestasi yang
cemerlang di bidang akademik dan atau non-akademik yang berkontribusi
terhadap kemajuan Universitas;

2)

Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, lencana,
uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa sesuai prestasi dan jasa yang
telah diberikan kepada universitas;

3)

Syarat, prosedur pengusulan dan bentuk penghargaan yang diberikan diatur
dalam Peraturan Rektor.
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BAB VI
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Otonomi Perguruan Tinggi

Pasal 61
Lingkup Pengelolaan

Sistem pengelolaan Universitas melingkupi otonomi, pola pengelolaan, tata
kelola, dan akuntabilitas publik.
Pasal 62
Prinsip Pengelolaan

Prinsip sistem pengelolaan Universitas memiliki otonomi dalam pelaksanaan
institusinya sendiri dalam menyelenggarakan tridharma yang berpedoman pada
prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, mangkus (efektif)
dan sangkil (efisien).

Pasal 63
Lingkup Otonomi

(1) Otonomi Universitas mencakup bidang akademik dan non akademik yang
ditetapkan melalui Keputusan Rektor
(2) Otonomi Universitas pada bidang akademik melingkupi penetapan norma dan
kebijakan operasional untuk pelaksanaan pada pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi
(3) Otonomi Universitas pada bidang non akademik melingkupi penetapan norma
dan kebijakan operasional untuk pelakasanaan organisasi, keuangan, dosen,
tenaga kependidikan, dan kemahasiswaan, serta sarana, prasarana, dan
utilitas.
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Bagian Kedua
Pola Pengelolaan

Pasal 64
Pola Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas
(1) Sarana dan prasarana di lingkungan Universitas dikelola dan didayagunakan
secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan
tinggi, kegiatan menunjang akademik, dan satuan usaha serta pelayanan
sosial yang relevan untuk mencapai tujuan Universitas.
(2) Penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas ditetapkan dan
dilakukan oleh Yayasan.
(3) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada SN-Dikti dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di lingkungan
Universita dilakukan oleh Rektor
(5) Penyediaan sarana dan prasarana dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan
prasarana diatur dengan keputusan yayasan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65
Pola Pengelolaan Anggaran
(1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi,

pelaporan, dan pertanggungjawaban.
(2) Rencana anggaran operasional Universitas disusun oleh Rektor berdasarkan
rencana kegiatan dari setiap unit dan diusulkan kepada Yayasan.
(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
(4) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Universitas diaudit oleh
auditor internal.
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Pasal 66
Pola Pengelolaan Kerjasama
(1) Universitas dapat menyelenggarakan kerjasama akademik dan/atau non
akademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri
maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Kerjasama dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan guna
meningkatkan kinerja, kreativitas, inovasi, mutu, dan keterkaitan/kesesuaian
pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
(3) Setiap kerjasama harus dilandaskan pada asas kesetaraan, kemanfaatan,
kepercayaan, dan kebersamaan;
(4) Hasil kerjasama dapat digunakan untuk pelaksanaan tridharma perguruan
tinggi Universitas dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
(5) Kerjasama diwujudkan dengan Keputusan Rektor.
Pasal 67
Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan
(1) Pendanaan Universitas dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain:
a. Pemerintah;
b. Mahasiswa melalui sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan
sumbangan pembangunan (SPB);
c. Sumbangan pengembangan lembaga dari wisudawan
d. Yayasan;
e. Lulusan Universitas;
f.

Hasil kontrak kerja sama sesuai dengan peran dan fungsi Universitas;

g. Sumbangan dan/atau hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
h. Usaha-usaha lain yang sah; dan
i.

Pinjaman

(2) Pendanaan

Universitas

digunakan

untuk

penyelenggaraan

tridharma

perguruan tinggi;
(3) Seluruh harta kekayaan Universitas, berupa benda bergerak dan tidak
bergerak, termasuk hak kekayaan intelektual merupakan hak milik Yayasan
yang dikelola oleh Rektor untuk kepentingan Universitas dan Yayasan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kekayaan Universitas diatur
dengan Peraturan Rektor.
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Pasal 68
Pola Pengelolaan Anggaran dan Kesejahteraan

(1) Rektor menyusun rencana anggaran operasional (RAO) Universitas setiap
tahun akademik;
(2) Rektor mengajukan RAO Universitas kepada yayasan selambat-lambatnya
bulan Agustus tahun berjalan untuk mendapat persetujuan;
(3) Rektor mengajukan realisasi RAO bulanan Universitas melalui Rencana
Penggunaan Uang (RPU) pada setiap akhir bulan (mulai tanggal 25 setiap
bulan);
(4) Rektor dapat mengajukan dana taktis (kas kecil) untuk kegiatan insidental
dan/atau yang belum dianggarkan;
(5) Rektor menyerahkan anggaran kepada pemohon;
(6) Pemohon selaku pengguna anggaran menyerahkan laporan penggunaan
anggaran beserta bukti penggunaan anggaran yang diserahkan pada bulan
berikutnya;
(7) Rektor melaporkan secara tertulis penggunaan anggaran beserta bukti
penggunaanya kepada Yayasan;
(8) Rektor melakukan pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi) terhadap
penggunaan anggaran;
(9) Rektor membantu memperlancar audit keuangan yang dilakukan oleh
Yayasan.

Pasal 69
Pola Pengelolaan Sumber Daya Manusia
(1) Sumber daya manusia (SDM) di Universitas terdiri atas tenaga pendidik
(dosen) dan tenaga kependidikan;
(2) Sistem rekrutmen dan pengelolaan SDM di lingkungan Universitas
dilaksanakan secara transparan/terbuka berdasarkan analisis kebutuhan,
analisis jabatan, dan analisis beban kerja sesuai bidang keahlian dan
kompetensi dalam suatu rencana pengembangan SDM;
(3) Rekrutmen SDM menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Rekrutmen SDM di lingkungan Universitas ditetapkan oleh Yayasan atas usul
Rektor;
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(5) Tata cara pengangkatan SDM di lingkungan Universitas, yaitu:
a.

Rektor menyusun kebutuhan SDM di lingkungan Universitas;

b.

Rektor mengusulkan kebutuhan SDM kepada pengurus Yayasan;

c.

Pengurus Yayasan melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan SDM di
lingkungan Universitas;

d.

Pengurus Yayasan menyetujui atau menolak usul kebutuhan SDM di
lingkungan Universitas kepada Rektor;

e.

Apabila pengurus Yayasan menyetujui usul kebutuhan SDM di
lingkungan Universitas, Rektor melakukan seleksi dan mengusulkan
pengangkatannya kepada pengurus Yayasan.

Pasal 70
Pola Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(1) Standar pengelolaan penelitian di lingkungan Universitas merupakan kriteria
minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi,
serta pelaporan kegiatan penelitian;
(2) Pengelolaan penelitian dilakukan dibawah naungan LPPM Universitas;
(3) Penelitian di lingkungan Universitas meliputi:
a.

Penelitian internal Universitas (institusional)

b.

Penelitian hibah kompetisi nasional dan internasional

c.

Penelitian kerjasama

d.

Penelitian mandiri

(4) Penentuan pelaksanaan penelitian berdasarkan kompetisi meliputi:
a.

Pengumuman

b.

Pengusulan

c.

Penyeleksian

d.

Penetapan

e.

Kontrak (Perjanjian Kerja Sama)

f.

Pembiayaan

(5) LPPM Universitas wajib:
a.

Menyusun rencana induk penelitian (RIP) 4 (empat) tahun

b.

Membuat dan mengembangkan peraturan dan pedoman penelitian

c.

Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pengusulan dan
pelaksanaan penelitian

d.

Menyediakan kebutuhan administrasi peneliti
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e.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian.

f.

Melakukan diseminasi hasil penelitian

g.

Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk penulisan proposal
penelitian, penulisan buku, artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan
intelektual.

h.

Melaporkan seluruh rangkaian dan hasil penelitian kepada Rektor

(6) Universitas wajib mengalokasikan dana pengelolaan penelitian internal.
(7) Dana yang dimaksud pada ayat 6 digunakan untuk membiayai:
a.

Seleksi proposal penelitian

b.

Monitoring dan evaluasi penelitian

c.

Diseminasi hasil penelitian

d.

Publikasi ilmiah

e.

Mengurus Hak Kekayaan Intelektual

(8) Standar pengelolaan
Universitas

pengabdian

merupakan

kriteria

kepada
minimal

masyarakat di lingkungan
perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat.
(9) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di bawah naungan
LPPM Universitas.
(10) LPPM Universitas wajib:
a.

Menyusun rencana induk pengabdian kepada masyarakat (RIP) 5 tahun

b.

Membuat dan mengembangkan peraturan dan pedoman pengabdian
kepada masyarakat.

c.

Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pengusulan dan
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

d.

Menyediakan kebutuhan administrasi pengabdian kepada masyarakat

e.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.

f.

Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

g.

Memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdi untuk penulisan
proposal, penulisan buku, artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan
intelektual

h.

Melaporkan seluruh rangkaian dan hasil kegiatan pengabdian kepada
masyarakat kepada Rektor

(11) Universitas wajib mengalokasikan dana internal pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat.
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(12) Dana yang dimaksud pada ayat 11 digunakan untuk membiayai:
a.

Seleksi proposal

b.

Monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat

c.

Pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat

(13) Laporan keuangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dilaporkan secara transparan, dan dilampirkan dalam laporan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, serta diketahui oleh Rektor.
(14) Laporan tersebut diserahkan kepada sumber pendanaan

Pasal 71
Pola Pengelolaan Data dan Informasi

(1) Data dan informasi Universitas dikelola oleh Pusat Data dan Informasi
(Pusdatin);
(2) Data dan informasi Universitas meliputi:
a.

Data tenaga pendidik (dosen)

b.

Data tenaga kependidikan

c.

Data tenaga penunjang

d.

Data mahasiswa

(3) Pusdatin dan ketua program studi di lingkungan Universitas melakukan
pelaporan identitas, nilai, dan status mahasiswa, serta aktivitas tridharma
tenaga pendidik (dosen);
(4) Pusdatin memberikan laporan tiap semester terkait data universitas kepada
Rektor, dan selanjutnya Rektor menembuskannya kepada Pengurus
Yayasan.
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BAB VII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 72

(1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Universitas
sebagai berikut:
a. Perundang-undangan Republik Indonesia;
b. Peraturan
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
d. Peraturan Yayasan;
e. Keputusan Yayasan;
f.

Statuta Universitas;

g. Peraturan Rektor;
h. Keputusan Rektor;
i.

Keputusan Senat Universitas;

j.

Keputusan Dekan;

k. Keputusan Senat Fakultas;
l.

Surat Edaran;

m. Surat Tugas;
n. Tata Naskah.
(2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Universitas
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Bentuk peraturan dan keputusan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1)
adalah:
a. Perundang-undangan Republik Indonesia, peraturan yang dibuat oleh
lembaga yang berwenang di negara Republik Indonesia yang sah dan
berdaulat;
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dibuat atas
kesepakatan bersama oleh para pihak yang mendirikan Yayasan;
c. Peraturan Yayasan dibuat oleh Yayasan sebagai pedoman dalam
menjalankan organisasinya;
d. Keputusan Yayasan dibuat untuk memberikan penguatan pelaksanaan
tugas pada

bidang-bidang

yang

diberikan

kewenangan

untuk

menjalankannya;
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e. Statuta Universitas merupakan peraturan tertinggi yang disusun
bersama oleh Universitas dan Yayasan, kemudian ditetapkan oleh
Pengurus Yayasan;
f.

Peraturan Rektor dibuat oleh Rektor sebagai pelaksanaan operasional
dari peraturan-peraturan di tingkat atasnya;

g. Keputusan Rektor dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu dan
bersifat sementara;
h. Keputusan Senat Universitas adalah keputusan yang dibuat berdasarkan
hasil rapat Senat Universitas dalam bidang-bidang tertentu;
i.

Keputusan Dekan adalah keputusan yang dibuat oleh Dekan dalam
bidang-bidang tertentu dan berlaku di lingkungan Fakultas;

j.

Keputusan Senat Fakultas adalah keputusan yang dibuat berdasarkan
hasil rapat Senat Fakultas dalam bidang-bidang tertentu dan berlaku di
lingkungan Fakultas;

k. Surat Edaran merupakan surat yang menyangkut pemberitahuan secara
resmi di dalam lingkungan universitas;
l.

Surat Tugas merupakan surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang di lingkungan universitas;

m. Tata Naskah adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan,
distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan
dalam komunikasi kedinasan.
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BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Dosen
Pasal 73
Status Dosen
(1) Dosen Universitas terdiri atas Dosen Tetap Yayasan, Dosen Aparatur Sipil
Negara yang dipekerjakan (Dosen ASN dpk.), dan Dosen Tidak Tetap;
(2) Dosen Tetap Yayasan adalah dosen bekerja penuh waktu (full time) yang
diangkat oleh Yayasan atas usul Rektor;
(3) Dosen ASN dpk adalah dosen yang diangkat sebagai ASN di Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan dipekerjakan pada Universitas
setelah mendapat Surat Keputusan penempatan dari Yayasan;
(4) Dosen Tidak Tetap adalah dosen bekerja paruh waktu (part time) yang
diangkat oleh Yayasan, atas usulan Rektor karena pertimbangan khusus yang
bersifat sementara dan mendesak.

Pasal 74
Rekrutmen, Pengangkatan, Penempatan, dan Pemberhentian
(1) Rekrutmen dosen dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan SDM dosen yang
disetujui oleh Yayasan;
(2) Proses rekrutmen dosen tetap Universitas harus memenuhi persyaratan
umum dan persyaratan khusus;
(3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.

Warga Negara Indonesia dan/atau warga negara asing dengan jabatan
akademik profesor, serta wajib mematuhi peraturan perundangundangan;

b.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.

Setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
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d.

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e.

Sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen;

f.

Tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan
tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain;

g.

Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada
pengembangan Universitas.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.

Memiliki ijazah Magister (S-2) dan/atau Doktor (S-3) dengan indeks
prestasi kumulatif (IPK) > 3,00;

b.

Bersedia bekerja penuh waktu, dengan beban tugas institusional minimal
setara 12 sks;

c.

Berusia maksimal 50 tahun;

d.

Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau pengurus
Yayasan.

(5) Pengangkatan dan penempatan dosen yang lulus seleksi dilakukan Yayasan
atas usul Rektor;
(6) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat;
(7) Pemberhentian dosen dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
karena:
a.

Telah mencapai batas usia bekerja (pensiun), yaitu dosen yang memiliki
jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah maksimal 65 (enam puluh
lima) tahun dan dosen dengan jabatan akademik Guru Besar maksimal
70 (tujuh puluh) tahun;

b.

Adanya penyesuaian organisasi;

c.

Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama-lamanya
12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;

d.

Meninggal dunia;

e.

Mengundurkan diri.

(8) Pemberhentian dosen tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) karena:
a.

Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;

b.

Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan
atau lebih secara terus-menerus tanpa keterangan;
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c.

Menjadi

pengguna,

pemasok,

dan

pengedar

narkoba/zat-zat

adiktif/psikotropika serta obat-obat terlarang lainnya tanpa izin resmi dari
yang berwenang;
d.

Melakukan tindakan pembunuhan, asusila, pencurian, korupsi, dan
perusakan fasilitas lembaga

(9) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh
Pengurus Yayasan;
(10) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh
Pengurus Yayasan setelah melalui proses persidangan.

Pasal 75
Jabatan Akademik (Jabatan Fungsional)
(1) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas Asisten Ahli (Assistant
Professor), Lektor (Assistant Professor), Lektor Kepala (Associate Professor),
dan Guru Besar (Professor);
(2) Wewenang dan tata cara pemberian jabatan akademik mengikuti ketentuan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
(3) Pembinaan jabatan akademik dosen mengikuti ketentuan perundangundangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 76
Guru Besar
(1) Dosen hanya dapat diusulkan menjadi Guru Besar atau Profesor di lingkungan
Universitas selama yang bersangkutan belum pensiun dan masih aktif
mengajar;
(2) Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang
bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen;
(3) Guru Besar yang mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali
menjadi Guru Besar di Universitas sebagai penghargaan istimewa atas jasa
dan reputasinya dengan sebutan Profesor Emeritus;
(4) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus diatur oleh
peraturan pemerintah dan Universitas.
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Pasal 77
Persyaratan Guru Besar

(1) Syarat untuk diusulkan menduduki jabatan akademik Guru Besar selain
sebagaimana diatur dalam Pasal (76) adalah:
a. Sekurang-kurangnya telah memiliki jabatan akademik Lektor.
b. Jenjang Pendidikan S-3 (doktor)
c. Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor;
d. Memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
(2) Rektor mengusulkan pengangkatan jabatan Guru Besar kepada Menteri yang
membidangi Pendidikan melalui LLDIKTI Wilayah VIII;
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 78
Hak dan Kewajiban Dosen
(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen tetap berhak:
a.

Memperoleh penghasilan berupa gaji dan maslahat tambahan lainnya
berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;

b.

Memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

c.

Memperoleh tunjangan profesi setelah memiliki sertifikat pendidik, dan
tunjangan kehormatan bagi Profesor sesuai peraturan perundanganundangan;

d.

Mendapatkan pembinaan karir, promosi, dan penghargaan sesuai
dengan tugas dan prestasi kerja, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

e.

Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses
sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan Universitas;

f.

Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

g.

Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan
kelulusan peserta didik;
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h.

Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi
profesi keilmuan;

i.

Memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.

Memperoleh cuti sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja
bersama

(2) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen tetap berkewajiban:
a. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat
jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan
Universitas

dan/atau

Yayasan, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
b. Bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam perminggu;
c. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling
sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester sesuai
dengan kualifikasi akademiknya
d. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan
mengevaluasi hasil pembelajaran;
e. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi
secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni;
f.

Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis
kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang
sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

g. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik,
serta nilai-nilai agama dan etika;
h. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
i.

Menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran
pelaksanaan tugas Universitas.

j.

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, baik sebagai pribadi
maupun sebagai warga Universitas dalam menjalankan tugas, fungsi, dan
tujuan Universitas;

k. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja
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Pasal 79
Sanksi

(1) Dosen yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau
kesepakatan kerja bersama;
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Teguran;
b. Peringatan tertulis;
c. Penundaan pemberian hak dosen;
d. Diberhentikan dari jabatan sebagai dosen, dan dialihtugaskan pada
pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi
dan kompetensi dosen;
e. Pemberhentian dengan hormat; atau
f. Pemberhentian tidak dengan hormat
(3) Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dan pakta integritas, serta kode
etik akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan pada kode etik
dosen;
(4) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3), mempunyai hak membela diri.
Pasal 80
Pembinaan dan Pengembangan

(1) Pembinaan

dan

pengembangan

dosen

meliputi

pembinaan

dan

pengembangan profesi dan karier;
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, dan kompetensi profesional;
(3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan melalui jabatan fungsional/jabatan akademik;
(4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen di lingkungan Universitas,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Yayasan memberikan dukungan pembiayaan kepada dosen yang akan
melanjutkan studi ke jenjang S-3 (Doktor) sesuai kemampuan keuangan;

Statuta Universitas 45 Mataram - 2021 |

51

b. Universitas mengirimkan dosennya untuk mengikuti kegiatan seminar,
lokakarya,

pelatihan,

dan

pertemuan

ilmiah

lainnya

baik

yang

diselenggarakan secara internal maupun eksternal;
c. Universitas memfasilitasi dosen yang akan naik jabatan fungsional, naik
pangkat, dan mengikuti sertifikasi dosen.
Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Pasal 81
Rekrutmen, Pengangkatan, Penempatan, dan Pemberhentian
(1) Tenaga kependidikan di lingkungan Universitas terdiri atas pustakawan,
laboran, teknisi sumber belajar, dan tenaga administrasi;
(2) Proses rekrutmen tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan umum
dan persyaratan khusus;
(3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.

Warga Negara Indonesia;

b.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

c.

Setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

d.

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

e.

Sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai tenaga
kependidikan;

f.

Tidak terikat sebagai sebagai pegawai tetap pada lembaga lain;

g.

Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen dalam
mendukung kegiatan pembelajaran di Universitas.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.

Memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3
(tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas
pokok dan fungsinya;

b.

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a),
dikecualikan bagi tenaga administrasi;
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c.

Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b)
memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat;

d.

Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki
sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya;

e.

Bersedia bekerja penuh waktu, 40 jam per minggu;

f.

Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas.

(5) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang lulus seleksi
dilakukan Yayasan atas usul Rektor;
(6) Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan
hormat;
(7) Pemberhentian tenaga kependidikan dengan hormat sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) karena:
a. Telah mencapai batas usia bekerja (pensiun), yaitu maksimal 70 (tujuh
puluh) tahun;
b. Adanya penyesuaian organisasi;
c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama-lamanya
12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
d. Meninggal dunia;
e. Mengundurkan diri.
(8) Pemberhentian tenaga kependidikan tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) karena:
a. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
b. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan
atau lebih secara terus-menerus tanpa keterangan;
c. Menjadi

pengguna,

pemasok,

dan

pengedar

narkoba/zat-zat

adiktif/psikotropika serta obat-obat terlarang lainnya tanpa izin resmi dari
yang berwenang;
d. Melakukan tindakan pembunuhan, asusila, pencurian, korupsi, dan
perusakan fasilitas lembaga
(9) Pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilakukan oleh Pengurus Yayasan;
(10) Pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dilakukan oleh Pengurus Yayasan setelah melalui proses persidangan.
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Pasal 82
Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, tenaga kependidikan berhak:
a.

Memperoleh penghasilan berupa gaji dan maslahat tambahan lainnya
berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;

b.

Memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

c.

Mendapatkan pembinaan karir, promosi, dan penghargaan sesuai
dengan tugas dan prestasi kerja, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

d.

Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

e.

Memperoleh cuti sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja
bersama

(2) Dalam

melaksanakan

tugas

keprofesionalan,

tenaga

kependidikan

berkewajiban:
a.

Bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;

b.

Menyiapkan fasilitas sumber belajar untuk mendukung kegiatan belajar
dan mengajar;

c.

Meningkatkan

dan

mengembangkan

kualifikasi

akademik

dan

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
d.

Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik,
serta nilai-nilai agama dan etika;

e.

Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

f.

Menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran
pelaksanaan tugas Universitas.

l.

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, baik sebagai pribadi
maupun sebagai warga Universitas dalam menjalankan tugas, fungsi, dan
tujuan Universitas;

m. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja
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Pasal 83
Sanksi

(1) Tenaga kependidikan yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian
kerja atau kesepakatan kerja bersama;
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Teguran;
b. Peringatan tertulis;
c. Penundaan pemberian hak tenaga kependidikan;
d. Pemberhentian dengan hormat; atau
e. Pemberhentian tidak dengan hormat
(3) Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin dan pakta
integritas, serta kode etik akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan
pada kode etik tenaga kependidikan;
(4) Tenaga kependidikan yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), mempunyai hak membela diri.

Pasal 84
Pembinaan dan Pengembangan

(1) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan meliputi pembinaan
dan pengembangan profesi dan karier;
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa kompetensi profesional;
(3) Pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui jabatan fungsional dan jabatan
struktural;
(4) Pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan di lingkungan
Universitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Yayasan memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan formal ke
jenjang yang lebih tinggi;
b. Universitas

memberikan

kesempatan

untuk

mengikuti

pelatihan

kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.
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BAB IX
MAHASISWA DAN LULUSAN
Pasal 85
(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi
di Universitas;
(2) Universitas memberi kesempatan kepada seluruh warga Negara Indonesia
dan Warga Negara Asing menjadi mahasiswa;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi mahasiswa diatur
dalam Peraturan Rektor.
Pasal 86
(1) Mahasiswa memiliki hak:
a. Memperoleh beasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan Universitas;
b. Mendapatkan sertifikat setelah mengikuti kegiatan PKKMB (Pengenalan
Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru);
c. Memperoleh pengajaran dan layanan akademik sesuai dengan minat,
bakat, kapasitas, dan kegemarannya;
d. Memanfaatkan fasilitas, sarana, dan prasarana yang disediakan
Universitas untuk mendukung kelancaran proses belajar;
e. Mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi;
f.

Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya;

g. Mengikuti ujian (UTS dan UAS) setelah menghadiri perkuliahan sekurangkurangnya 4 (empat) kali pertemuan, masing-masing sebelum dan
sesudah UTS;
h. Mengikuti ujian susulan setelah mendapatkan persetujuan dari bagian
akademik;
i.

Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai mata kuliah melalui UTS
dan UAS, atau ujian kuliah antar semester (UKAS);

j.

Mendapatkan nilai dari dosen setelah menyerahkan semua tugas dan
mengikuti ujian;

k. Mendapatkan informasi nilai UTS, UAS, dan UKAS paling lambat 15 hari
kalender setelah jadwal ujian masing-masing mata kuliah;
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l.

Memanfaatkan kebebasan akademik dan mimbar akademik untuk
menimba dan mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi;

m. Mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang
berlaku;
n. Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan;
o. Mendapatkan sertifikat dan nilai setelah mengikuti kegiatan KKN;
p. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan
persyaratan yang berlaku;
q. Mendapatkan ijazah setelah mengikuti kegiatan wisuda;
r.

Memperoleh pelayanan khusus untuk mahasiswa penyandang disabilitas;

s. Mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program
studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
a.

Melakukan pendafataran/registrasi administrasi dan akademik setiap
awal semester;

b.

Mengikuti pembekalan PKKMB, KKN, dan wisuda;

c.

Melakukan bimbingan akademik kepada Dosen Penasihat Akademik;

d.

Menghadiri dan mengikuti kuliah tatap muka di dalam kelas sekurangkurangnya 4 (empat) kali pertemuan, masing-masing sebelum dan
sesudah UTS;

e.

Mematuhi semua peratuan yang berlaku di lingkungan Universitas;

f.

Menunjukkan Kartu Peserta Ujian (KPU) dan Kartu Tanda Mahasiswa
(KTM) ketika mengikuti UTS dan UAS;

g.

Melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk
kegiatan

perkuliahan,

praktikum,

KKN,

praktik

lapangan,

tugas

akhir/skripsi, yudisium, dan wisuda;
h.

Menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan
selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian;

i.

Mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan KKN dan untuk tugas
akhir/skripsi;

j.

Melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan KKN dan tugas
akhir/skripsi;

k.

Memublikasikan/menerbitkan karya ilmiah artikel pada jurnal ilmiah
nasional ber-ISSN, jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA, junal
Internasional, atau junal Internasional bereputasi;
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l.

Membayar seluruh pembiayaan pendidikan sesuai dengan keputusan
Yayasan dan Rektor sesuai jumlah dan jadwal yang telah ditetapkan;

m. Menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan kampus;
n.

Berpakaian sopan, rapi, bersih, dan bersepatu di lingkungan kampus.

Pasal 87

(1) Universitas melaksanakan upaya pendampingan dan pelayanan kegiatan
kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar,
wawasan dan kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial, melalui kegiatan
kurikuler dan ko-kulikuler;

(2) Mahasiswa dapat mengusulkan pembentukan UKM sebagai bagian dari
sivitas akademika universitas, setelah mendapatkan izin Rektor;

(3) Kegiatan kokurikuler dilakukan secara terprogram untuk memperkaya
kompetensi lulusan Universitas;

(4) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilaksanakan melalui UKM;

(5) Penanggung jawab UKM berkewajiban mengelola seluruh aktivitasnya sesuai
dengan fungsi, nilai, tujuan, asas, dan prinsip Universitas;

(6) Universitas menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung
kegiatan UKM;

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKM diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 88

(1) Lulusan Universitas adalah mahasiswa yang telah diyudisium;
(2) Lulusan memiliki kewajiban moral menjaga nama baik dan ikut berperan aktif
dalam memajukan almamater;
(3) Lulusan Universitas terhimpun dalam organisasi yang bernama Ikatan
Keluarga Alumni Universitas 45 Mataram (IKA-UPATMA);
(4) Organisasi lulusan bertujuan membina hubungan antara lulusan dengan
pengelola Universitas;
(5) Hubungan

antara

Universitas

dan

IKA-UPATMA

diselenggarakan

berdasarkan azas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
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BAB X
KERJA SAMA
Pasal 89
Umum

(1) Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, serta pembinaan
dan pengembangan sumber daya Universitas, Rektor dapat melakukan kerja
sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau
lembaga lain, baik swasta maupun pemerintah, di dalam maupun luar negeri;

(2) Kerja sama akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat, serta publikasi;

(3) Kerja sama bidang pendidikan dapat berbentuk pertukaran Dosen dan/atau
mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan
kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk kegiatan akademik lainnya
yang dapat memberikan manfaat bersama;

(4) Kerja sama bidang penelitian dapat berbentuk penelitian kolaborasi, serta
pemanfaatan sumber daya penelitian bersama;

(5) Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan
pengabdian bersama, dan pertukaran informasi, serta pemanfaatan sumber
daya pengabdian bersama;

(6) Kerja sama bidang publikasi dapat berbentuk publikasi hasil penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya publikasi
secara bersama;

(7) Kerja sama yang dilakukan oleh unit organisasi internal universitas (LPPM,
Fakultas, Pusat Studi/kajian) dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di
luar negeri dapat dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi tersebut dan
dilaporkan kepada Rektor;

(8) Kerja sama sebagaimana tersebut di atas dilaporkan oleh Rektor kepada
Yayasan.
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Pasal 90
Prinsip Kerja Sama
Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (88) dilaksanakan dengan
prinsip:
a. Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan;
b. Menjunjung tinggi azas musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan;
c. Menghargai keberadaan masing-masing pihak yang bekerjasama;
d. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
e. Menghasilkan peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan
Tinggi;
f.

Berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab;

g. Mempertimbangkan keberagaman budaya yang bersifat lintas daerah,
nasional, dan/atau internasional.

Pasal 91
Bentuk dan Mekanisme Kerja Sama
(1) Bentuk

kerja

sama

dapat

berupa

penyediaan

tenaga

ahli

dan

penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, publikasi
ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan bentuk lain yang dianggap
perlu;
(2) Prosedur dan mekanisme kerja sama diatur berdasarkan tahapan-tahapan
sebagai berikut:
a. Penjajakan;
b. Penandatanganan kontrak
c. Pelaksanaan;
d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan;
e. Audit
f.
3)

Pengembangan Program.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.
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BAB XI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 92
(1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas (utama, penunjang) yang
didayagunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dan
non-akademik di Universitas;
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
barang milik Yayasan;
(3) Pengelolaan sarana di lingkungan Universitas yaitu mulai dari perencanaan,
pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan dilaksanakan oleh Universitas
atas persetujuan Yayasan;
(4) Inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana di lingkungan
Universitas dilaksanakan oleh Yayasan atas usul Rektor;
(5) Sarana dan prasarana di lingkungan Universitas, didayagunakan secara
optimal untuk kepentingan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
kegiatan penunjang akademik dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang
relevan untuk mencapai tujuan Universitas;
(6) Penyediaan sarana dan prasarana untuk Universitas yang dilakukan oleh
pihak ketiga, diatur melalui keputusan Yayasan, dengan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(7) Tatacara/SOP dan hal-hal lainnya tentang pengelolaan sarana dan prasarana
di lingkungan Universitas, diatur dengan peraturan Rektor.
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BAB XII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 93

(1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik di
Universitas dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain:
a. Pemerintah
b. Mahasiswa melalui sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan
sumbangan pembangunan (SPB)
c. Sumbangan pengembangan lembaga dari wisudawan
d. Yayasan
e. Lulusan Universitas
f. Hasil kontrak kerja sama sesuai dengan peran dan fungsi Universitas
g. Sumbangan dan/atau hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat
h. Usaha-usaha lain yang sah
i. Pinjaman
(2) Penerimaan dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola
secara otonom oleh Yayasan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan
kegiatan Universitas dengan cara:
a. Rektor menyusun recana anggaran penerimaan dan belanja universitas
(RAPBU) setiap tahun;
b. RAPBU diusulkan kepada Yayasan untuk mendapat persetujuan;
c. Rektor berkewajiban menyelenggarakan pembukuan secara terpadu
berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi;
d. Pengelolaan

keuangan

Universitas

dilakukan

oleh

Rektor

dan

dipertanggungjawabkan kepada Yayasan;
e. Yayasan dapat melakukan audit keuangan Universitas
Pasal 94

(1) Seluruh harta kekayaan Universitas, berupa benda bergerak dan tidak
bergerak, termasuk hak kekayaan intelektual merupakan hak milik Yayasan
yang dikelola oleh Rektor untuk kepentingan Universitas dan Yayasan;
(2) Kekayaan Universitas dikelola secara transparan dan akuntabel;
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(3) Kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan
untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan
institusi;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kekayaan Universitas diatur
dengan Peraturan Rektor
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BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 95

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam
peraturan tersendiri, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ditetapkan oleh
Pengurus Yayasan;
(2) Perubahan Statuta dilakukan oleh Rektor bersama Pengurus Yayasan dan
dimintakan pertimbangan Senat Universitas;
(3) Rektor yang sedang menjabat sebelum Statuta ini diberlakukan, masih tetap
menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan;
(4) Senat Universitas yang telah ada sebelum Statuta ini mulai berlaku, tetap
berfungsi sampai terbentuknya Senat Universitas yang baru berdasarkan
Statuta ini;
(5) Seluruh ketentuan yang diatur dalam Statuta ini harus sudah dijalankan
selambat- lambatnya 6 (enam) bulan sejak Statuta ini disahkan;
(6) Dengan diberlakukannya Statuta ini, maka semua ketentuan berdasarkan
Statuta Universitas sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Statuta Universitas 45 Mataram - 2021 |

64

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 96

(1) Statuta ini dapat ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun
terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan;
(2) Statuta ini mulai berlaku setelah mendapat penetapan dan pengesahan dari
Pengurus Yayasan.
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