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KEPUTUSAN 

PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN  

PERGURUAN TINGGI PGRI SURABAYA 

NOMOR: 196/PPLP PT PGRI.S/U/VII/2015 

TENTANG 

STATUTA UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA TAHUN 2015 

 

Menimbang a. Bahwa untuk menjaga eksistensi dan pengelolaan 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, 

diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan 

kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk 

merencanakan,  mengembangkan program  dan 

penyelenggaraan kegiatan yang berisi dasar 

sebagai  rujukan pengembangan peraturan umum,  

peraturan akademik dan prosedur operasional  

agar tugas dan fungsi dapat berjalan efektif;  

b. Bahwa untuk maksud tersebut  pada huruf  a di 

atas,  dipandang  perlu menetapkan Statuta 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.  

Mengingat a. Undang-Undang RI Nomor: 20  Tahun  2003 

tentang Sistem  Pendidikan Nasional  (Lembaran 

Negara Tahun  2003  Nomor  78;  Tambahan  

Lembaran Negara Nomor 4301); 

b. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

c. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 178/U/2001 

tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;  

d. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 184/U/2001 

tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan 

Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca 

Sarjana di Perguruan Tinggi;  

e. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 232/U/2000 

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum  

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa; 

f. Akta Notaris Ny. Erna Anggraini Hutabarat, S.H., 

tanggal 26 Juli 2002 Nomor: 54; 
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g. SK DepKumHam RI Nomor C-23.HT.01.03. TH. 

2006, tanggal 01 Juni 2006 dan Tambahan Berita 

Negara RI tanggal 5 Juni 2007 Nomor: 45; 

h. SK DepKumHam RI Nomor: AHU-

00719.60.10.2014 tanggal 17 November 2014. 

Memperhatikan a.  Pertimbangan Rapat Senat Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya tanggal 8 Juni 2015; 

b. Keputusan Rapat  Pengurus  PPLP PT PGRI 

Surabaya, tanggal 26 Juni 2015.  

Memutuskan Menetapkan  STATUTA UNIVERSITAS  PGRI ADI 

BUANA SURABAYA 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Pengertian dan Istilah 

Pada Statuta ini yang dimaksud dengan:  

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, 

program magister, program doktor, dan program profesi, serta 

program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia; 

2. Badan Penyelenggara adalah Perkumpulan Pembina Lembaga 

Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia 

Surabaya (PPLP PT PGRI Surabaya) berdasarkan akta Notaris Ny. 

Erna Anggraini Hutabarat, S.H., tanggal 26 Juli 2002 Nomor 54 

yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia 

Republik Indonesia nomor: C-23.HT.01.03.TH.2006, tanggal 01 

Juni 2006 dan Tambahan Berita Negara RI tanggal 5 Juni 2007 

Nomor 45 yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Hukum dan 

Hak Azasi Manusia Nomor AHU-00719.60.10.2014 tanggal 17 

November 2014; 

3. Universitas adalah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya;  

4. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya disingkat/diakronim 

dengan nama populer UNIPA Surabaya, sedangkan sebutannya 

adalah Adi Buana; 
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5. Statuta Universitas merupakan Anggaran Dasar bagi Universitas 

dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai 

sebagai acuan untuk merencanakan,  mengembangkan program, 

dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan 

Universitas; 

6. Rektor adalah pimpinan Universitas; 

7. Senat Perguruan Tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan 

tertinggi di Universitas; 

8. Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang 

diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atas atau 

sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran 

dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; 

9. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang 

diperuntukkan bagi lulusan menengah atas atau sederajat sehingga 

mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 

penalaran ilmiah; 

10. Program  Magister merupakan pendidikan akademik yang 

diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat 

sehingga mampu mengamalkan, mengembangkan Ilmu 

Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian 

ilmiah; 

11. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang 

diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat 

sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan 

kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi mengamalkan dan/ atau 

mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui 

penalaran dan penelitian ilmiah; 

12. Fakultas adalah unit penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi 

pada cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu atau 

program pendidikan dengan kewenangan yang ditetapkan; 

13. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang menyelenggaraan 

Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat), pembina dosen, tenaga 

kependidikan, tenaga penunjang akademik dan mahasiswa; 

14. Direktur Program Pascasarjana setara Dekan; 

15. Ketua Lembaga adalah pimpinan pada unit Lembaga-lembaga; 
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16. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi 

di tingkat Fakultas; 

17. 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; 

18. Kurikulum  merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan Universitas; 

19. Buku Pedoman Akademik berisi informasi tentang ketentuan dan 

peraturan yang terkait dengan proses akademik secara umum yang 

berlaku di lingkungan Universitas; 

20. Jenis pendidikan adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi, 

dan pendidikan profesi dengan jenjang dan/atau program  

Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Spesialis; 

21. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi Program 

Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada 

penguasaan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

22. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma 

yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian 

terapan tertentu sampai program sarjana terapan; 

23. Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program 

sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang 

memerlukan persyaratan keahlian teknis; 

24. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas 

dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa; 

25. Ketenagaan di Perguruan Tinggi terdiri atas dosen, dan tenaga 

kependidikan; 

26. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-

luaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, 

Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; 

27. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang mempunyai tugas 

utama di bidang administrasi, keuangan,   pustakawan, laboran, 

teknologi informasi/programer, teknisi,  analis, operator; 

28. NIDN adalah nomor induk dosen nasional yang dimiliki individu 
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dosen, yaitu nomor unik yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti; 

29. Mahasiswa adalah peserta didik pada Universitas; 

30. Alumni adalah lulusan Universitas; 

31. Kebebasan Akademik merupakan kebebasan civitas akademika 

untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan 

Tridharma; 

32. Kebebasan Mimbar Akademik merupakan kebebasan dosen yang 

memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara 

terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan 

dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;  

33. Otonomi Keilmuan merupakan otonomi civitas akademika pada  

suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemu 

kan, mengembangkan, mengungkap kan, dan/atau mempertahankan  

kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya  

akademik;  

34. Otonomi Pengelolaan adalah kemandirian Universitas dalam 

mengelola sendiri lembaganya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

35. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Universitas untuk 

menyelenggarakan  pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang pendidikan tinggi yaitu Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi;  

37. Kopertis adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII 

Jawa Timur; 

38. Dewan Penyantun adalah tokoh masyarakat dan/atau pejabat yang 

ditetapkan oleh Badan Penyelenggara yang bertujuan untuk 

membantu pengembangan Universitas. 

 

 

BAB II 

IDENTITAS 

 

Bagian Kesatu 

Nama, Tempat Kedudukan dan Hari Jadi 
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Pasal 2 
Nama Universitas adalah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, di 

bawah pengelolaan  Badan Penyelenggara bernama YPLP PT PGRI 

Surabaya yang berubah menjadi PPLP PT PGRI Surabaya, 

berkedudukan di Surabaya, sebagaimana tercantum dalam akta Notaris 

Ny. Erna Anggraini Hutabarat, S.H., tanggal 26 Juli 2002 Nomor 54 

yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia 

Republik Indonesia nomor C-23.HT.01.03.TH.2006, tanggal 01 Juni 

2006 dan Tambahan Berita Negara RI tanggal 5 Juni 2007 Nomor 45 

yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi 

Manusia Nomor AHU-00719.60.10.2014.  

 

Pasal 3 

1. Universitas didirikan pertama kali pada tanggal 20 Mei 1971 dengan 

nama IKIP Sarmidi Mangunsarkoro, berturut-turut berubah nama 

menjadi IKIP PGRI Sarmidi Mangunsarkoro (1974-1976), IKIP 

PGRI Jawa Timur Koordinatorat Surabaya (1976-1985), IKIP PGRI 

Surabaya (1985-1998), dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan kebudayaan Nomor 047/D/O/1998 tanggal 23 Juni 1998 

berubah menjadi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 

2. Hari jadi Universitas (dies natalis) adalah 20 Mei. 

3. Lustrum diperingati setiap 5 tahun pada dies natalis.   

 

 

Bagian Kedua 

Asas dan Fungsi 

 

Pasal 4 
1.  Asas Universitas adalah Pancasila dan UUD 1945.  

2. Fungsi Universitas adalah menyelenggarakan dan mengembangkan 

pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dan/atau profesi 

serta pelatihan-pelatihan dalam berbagai disiplin ilmu, teknologi, 

dan/atau seni budaya.  

 

Bagian Ketiga 

Lambang, Logo, Bendera dan Busana Akademik 
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Pasal 5 

Universitas memiliki lambang berbentuk elips dengan ukuran diameter 

panjang : diameter pendek adalah  11 : 10 

 

 

 

 

 

 

Arti lambang: 

1.   Sayap mengepak berwarna kuning emas terdiri dari lima helai 

pada masing-masing sayap.  

a.  Sayap mengepak, diartikan bahwa, nafas perkembangan 

UNIPA Surabaya, selalu membuka diri terhadap 

perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, 

dan/atau Seni. 

b.  Sayap terdiri lima helai, diartikan memberikan kiasan yang 

bermaknakan bahwa perguruan tinggi dalam menjalankan 

visi dan misinya tetap berada dalam bingkai tata krama 

berbudi luhur, yang bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila. 

c.  Warna kuning emas, memberikan kiasan sebagai 

kemantapan dan keluhuran budi dari segenap sivitas 

akademika. 

2. Obor berwarna hijau tembaga dengan lima lidah nyala api  

a.  Obor, adalah suluh yang memberikan segenap informasi 

edukasi kepada semua arah, tanpa memandang, asal usul 

keturunan, ras dan agama. 

b.  Warna hijau tembaga, memberikan kiasan sebuah 

pengabdian yang tulus dalam budi dan kedewasaan dalam 

pikir. 

c.  Nyala api berwarna merah, memberikan kiasan dinamika 

yang tinggi disertai keberanian, dan kebenaran segenap 

aktivitas sivitas akademika. 

3. Buku berwarna dasar putih 
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a.  Buku, melambangkan wahana untuk menorehkan ilmu 

pengetahuan sebagai wujud kesungguhan sivitas akademika 

dalam mengemban amanat bangsa dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

b.  Warna putih, memberikan kiasan kesucian dan ketulusan 

lahir batin. 

4. Bumi, melambangkan keagungan niatan UNIPA Surabaya dalam 

mengabdikan diri, senantiasa menjaga kelestariannya. 

 

Pasal 6 

Logo universitas berupa lambang universitas disertai tulisan Unipa 

Surabaya di bawahnya, ditulis dengan tipe huruf Mistral 

 

 

 

 

 

 

  Unipa Surabaya 

Logo diberlakukan untuk logo kop surat, logo kop amplop, logo 

kop stopmap, logo kop sertifikat, logo kop piagam dan lain-lain 

yang ketentuannya diatur dengan keputusan rektor. 

 

Pasal 7 

1.  Universitas memiliki bendera dengan perbandingan panjang : lebar 

adalah 3 : 2 dan warna dasar biru tua, bergambar lambang dan 

tulisan UNIPA Surabaya. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIPA  Surabaya 
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2. Masing-masing Fakultas dan Program Pascasarjana memiliki 

bendera. 

a. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dengan 

perbandingan panjang : lebar adalah 3 : 2, dan warna dasar biru 

tua dengan selempang warna putih. Perbandingan luas warna 

biru tua : putih : biru tua adalah ¼ : ½ : ¼. Di bawah lambang 

universitas terdapat tulisan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. 

 

 

 

   

   

   

 

 

      

 

b. Bendera Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), dengan 

perbandingan panjang : lebar adalah 3 : 2, dan warna dasar biru 

tua dengan selempang warna hijau. Perbandingan luas warna biru 

tua : hijau : biru tua adalah ¼ : ½ : ¼. Di bawah lambang 

universitas terdapat tulisan Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan. 
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c. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA), dengan perbandingan panjang : lebar adalah 3 : 2, dan 

warna dasar biru tua dengan selempang warna biru muda. 

Perbandingan luas warna biru tua : biru muda : biru tua adalah ¼ 

: ½ : ¼. Di bawah lambang universitas terdapat tulisan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

 

     

   

 

 

    

   

 

 

 

 

 

d. Bendera Fakultas Ekonomi (FE), dengan perbandingan panjang : 

lebar adalah 3 : 2, dan warna dasar biru tua dengan selempang 

warna kuning. Perbandingan   luas warna  biru  tua : kuning : 

biru tua adalah   ¼ : ½ : ¼. Di bawah lambang universitas 

terdapat tulisan Fakultas Ekonomi. 
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e. Bendera Fakultas Teknologi Industri (FTI), dengan 

perbandingan panjang : lebar adalah 3 : 2, dan warna dasar biru 

tua dengan selempang warna biru  merah. Perbandingan  luas  

warna biru tua : merah : biru tua adalah  ¼ : ½ : ¼. Di bawah 

lambang universitas terdapat tulisan Fakultas Teknologi 

Industri. 
 

      

 

 

 

    

      

 

 

 

f. Bendera Fakultas Ilmu Kesehatan, dengan perbandingan 

panjang : lebar  adalah    3 : 2, dan warna dasar biru tua dengan 

selempang warna jingga. Perbandingan  luas  warna  biru  tua : 

jingga : biru tua adalah ¼ : ½ : ¼. Di bawah lambang 

universitas terdapat tulisan Fakultas Ilmu Kesehatan.       
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g.  Bendera Program Pascasarjana, dengan perbandingan panjang : 

lebar  adalah 3 : 2, dan warna dasar biru tua dengan selempang 

warna kuning tua. Perbandingan luas warna biru tua, kuning tua 

: biru tua adalah ¼ : ½ : ¼. Di Bawah lambang universitas 

terdapat tulisan Program Pascasarjana. 

     

    

 

 

 

    

   

   

 

 

 

 

Pasal 8 

Busana akademik terdiri atas busana formal dan busana khusus sebagi 

berikut:  

 

1. Busana formal (jas almamater). 

 1. Busana formal (jas almamater) 

berbentuk jas lengan panjang berwarna 

biru tua dengan saku 2 (dua) di bawah 

dan di dada sebelah kiri tertempel logo 

UNIPA Surabaya dan identitas lain 

yang sah. 

2. Busana formal (jas almamater) dipakai 

oleh pimpinan universitas, senat, dan 

mahasiswa. 

3. Ketentuan penggunaan busana formal 

diatur/ditetapkan rektor. 
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2. Busana Khusus. 

 
Busana Senat berbentuk jubah berwarna 

hitam dengan bentuk lengan panjang 

melebar ke arah pergelangan tangan. 

Bagian pergelangan tangan diberi lapisan 

beludru berwarna hitam. Pada bagian atas 

lengan sebelah luar dan pada punggung 

jubah terdapat lipatan-lipatan (ploi). Leher 

jubah dan sepanjang garis pembuka 

(retsleting) dilapisi beludru warna hitam  

dan beludru sesuai dengan warna bendera 

masing-masing Fakultas. Bersaku 2 dan 

dasi untuk laki-laki model kupu-kupu 

warna putih untuk ketua dan yang lainnya 

warna hitam, sedangkan perempuan tidak 

mengenakan dasi. Menggunakan gordon 

berornamen lambang UNIPA Surabaya 

berwarna kuning emas dengan jumlah 17, 

sedangkan warna putih perak untuk lainnya. 

Penggunaan  samir pada guru besar sesuai 

dengan warna bendera Fakultas.  
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Pasal 9 

1. Hymne Universitas. 
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2. Mars Universitas. 
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3. Yel-yel. 

Untuk membangun kebersamaan dan menjaga semangat di 

Universitas digunakan Yel-yel “Semangat PAGI” dengan tata 

atur sebagai berikut: 

 

Uraian : Ucapan Gerakan 

Salam ke-1 : SEMANGAT 

PAGI, 

 

Jawaban : PAGI Tangan Kanan dikepalkan 

dan diangkat/diacung 

kan ke atas. 

Salam ke-2 : SEMANGAT 

PAGI, 

 

Jawaban : PAGI, PAGI, 

PAGI, YES. 

Jawaban PAGI (ke-1 s.d. 

3) Tangan Kanan 

dikepalkan dan 

diacungkan ke atas 3 kali 

mengikuti ucapan PAGI. 

Jawaban YES, kepalan 

tangan kanan ditempelkan 

di dada kiri. 

Salam ke-3 : APA TEKAD 

KITA? 

 

Jawaban : SATU ADI 

BUANA. 
 Mengangkat tangan 

kanan dan jari 

telunjuk. 

 Ditutup dengan tepuk 

tangan bersama. 

 

(Keterangan: PAGI singkatan dari Peduli, Amanah, Gigih dan Inovatif. 

Yel-yel ini dideklarasikan dan dipopulerkan pertama kali tahun 2007) 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 

 

Bagian Pertama 

Tridharma Perguruan Tinggi 

 

Pasal 10 

1. Universitas menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi. 

2. Dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, universitas 

menganut prinsip taat azas. 

3. Pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran dalam upaya 

menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan 

akademik, vokasi dan/atau  Profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan/atau kesenian.  

4. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya 

untuk menemukan kebenaran dan/atau   menyelesaikan masalah 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.  

5. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang 

memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi,  dan/atau kesenian 

dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.  

 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan Pendidikan 

 

Pasal 11 

1. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan 

vokasi, dan pendidikan profesi.  

2. Pelaksana Pendidikan adalah Fakultas, Program Studi dan 

Laboratorium/Studio dan sejenisnya. 

3. Fakultas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan 

akademik, profesi dan/atau vokasi dalam  satu atau seperangkat 

cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.  

4. Program Studi melaksanakan pendidikan akademik, dan/atau 

profesi, dan/atau vokasi.  

5. Laboratorium/Studio dan sejenisnya merupakan perangkat  
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pelaksanaan pendidikan pada program studi dalam  pendidikan 

akademik, dan/atau profesi, dan/atau vokasi. 

 

Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Pendidikan 

 

Pasal 12 
1. Pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi 

diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/atau pembelajaran 

jarak jauh yang sesuai dengan peraturan.  

2. Pendidikan akademik meliputi Program Sarjana (S1), Program 

Magister (S2), dan Program Doktor (S3). 

3. Pendidikan vokasi  meliputi program Diploma.  

4. Pendidikan profesi meliputi program kependidikan dan non-

kependidikan. 

5. Pendidikan profesi diarahkan pada kemampuan untuk menguasai 

pekerjaan dengan keahlian teknis. 

6. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang diarahkan terutama 

pada kesiapan penerapan keahlian tertentu melalui program 

Diploma.  

7. Universitas memberikan gelar akademik, gelar profesi dan gelar 

vokasi sesuai peraturan yang berlaku. 

 

Pasal 13 

1. Pendidikan di universitas diselenggarakan dengan menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

2. Bahasa daerah dan/atau asing dapat digunakan sebagai bahasa 

pengantar sejauh diperlukan dalam  penyampaian pengetahuan 

dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan bahasa asing yang 

bersangkutan.  

 

Pasal 14 
1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan di Universitas berpedoman pada 

Buku Pedoman Akademik.  

2. Buku Pedoman Akademik antara lain berisi kurikulum, ketentuan-

ketentuan administrasi akademik, ketentuan akademik, serta 

dilengkapi dengan berbagai petunjuk pelaksanaan akademik seperti 
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Petunjuk Penulisan Skripsi/TA/Tesis/Disertasi, Petunjuk Penilaian, 

Petunjuk Praktikum, dan Petunjuk Praktik Kerja Lapangan. 

3. Buku Pedoman Akademik masa berlakunya maksimal 4 tahun dan 

dapat ditinjau ulang (review) untuk penyempurnaannya.  

4. Kurikulum program studi berisi:  kelompok mata kuliah/kom-

petensi, kode mata kuliah, nama mata kuliah, bobot SKS, sebaran 

mata kuliah, beban studi, peta mata kuliah, dosen pengampu, 

deskripsi, dan sumber belajar.  

 

Pasal 15 

1. Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yakni semester 

gasal dan semester genap. 

2. Penyelenggaraan perkuliahan di universitas dapat dimulai pada 

semester gasal dan/atau semester genap. 

3. Tahun Akademik penyelenggaraan perkuliahan di Universitas 

semester gasal dimulai  bulan September dan semester genap 

dimulai pada bulan Maret. 

4. Tiap semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu/perkuliahan.  

5. Pada setiap akhir semester dapat diselenggarakan ujian 

ulang/remidial teaching.  

6. Universitas setiap tahun akademik menyusun dan menetapkan 

Kalender Akademik. 

7. Pengumuman kelulusan Mahasiswa (Yudisium) dilaksanakan oleh 

program Studi/Fakultas berdasarkan SK Rektor. 

8. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, 

dan/atau pendidikan profesi,  dan/atau pendidikan vokasi diadakan 

upacara wisuda.  

9. Wisuda wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang sudah dinyatakan 

lulus.   

Pasal 16 

1.  Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan menggunakan sistem 

Kredit Semester/ sistem paket. 

2. Kegiatan akademik diukur dengan menggunakan Satuan Kredit 

Semester (SKS), yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3.  Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan suatu sistem 

penyelenggaraan pendidikan dimana studi mahasiswa didasarkan 
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pada beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program 

pendidikan yang dinyatakan dalam kredit. 

4.  Pelaksanaan Sistem Kredit Semester sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 17 
1. Kurikulum yang berlaku di universitas meliputi kurikulum program 

Diploma, kurikulum program Sarjana, kurikulum program 

Magister, kurikulum program Doktor, kurikulum program vokasi, 

dan kurikulum program profesi.  

2. Pengembanngan kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(1) tersebut di atas mengikuti peraturan perundangan yang berlaku 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Rektor. 

  

Pasal  18 

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam program-

program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-

masing program studi berdasarkan Visi, Misi Universitas, 

peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. 

2.  Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi masing-masing  

   program studi.    

3. Kurikulum dapat dievaluasi setiap setahun. 

4. Pelaksanaan kurikulum secara teknis diatur dalam Buku Pedoman 

Akademik masing-masing Fakultas/Program.    

5. Pengembangan kurikulum dilaksanakan paling cepat dalam kurun 

waktu 2 (dua) tahun berdasarkan Surat Keputusan Rektor. 

 

Pasal 19 

1. Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa diukur dengan penilaian 

secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan 

pengamatan. 

2. Untuk mengikuti ujian akhir semester, setiap mahasiswa wajib 

mengikuti kuliah sesuai ketentuan yang berlaku.   

3. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagimana 

dimaksud ayat (2) pasal ini akan tetapi tidak bisa mengikuti ujian 

akhir semester karena alasan yang dapat disetujui oleh dekan, maka 
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yang bersangkutan dapat menempuh ujian akhir semester susulan 

yang waktunya selambat-lambatnya satu minggu setelah ujian akhir 

semester.  

4. Setiap dosen pengampu mata kuliah harus memberikan penilaian 

yang objektif, jujur dan transparan berpedoman dengan sistem 

penilaian yang berlaku, sesuai dengan kemampuan mahasiswa 

seperti yang dimaksud dalam ayat (1).   

5. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, 

C+, C, D, dan E, dapat pula dinyatakan sebagai nilai mutu dengan 

nilai angka sebagai berikut.  

 

Skor Huruf Skor Mutu 

86-100 A 4,00 

80-85 A- 3,75 

76-79 B+ 3,35 

70-75 B 3,00 

66-69 B- 2,75 

61-65 C+ 2,35 

56-60 C 2,00 

41-55 D 1,00 

0-40 E 0,00 

T*) Tunda - 

 

6. Indeks Prestasi merupakan capaian hasil belajar mahasiswa pada 

setiap semester atau pada akhir program yang dinyatakan dalam 

skala 1 sampai dengan 4. 

 

Pasal 20 

1. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan berdasarkan kurikulum program studinya. 

2. Kelulusan mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Magister, 

Doktor, dan Profesi dinyatakan dengan predikat kelulusan sesuai 

ketentuan yang berlaku.  

3.     Predikat kelulusan merupakan kualifikasi prestasi kumulatif yang 

diperoleh mahasiswa.  
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Pasal 21 

1. Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus 

sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) 

SKS yang dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 

(enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah 

pendidikan menengah  atas.   

2. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus 

empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus 

enam puluh) SKS yang dapat ditempuh dalam waktu sekurang-

kurangnya 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat 

belas) semester setelah pendidikan menengah atas.  

3. Beban studi program magister adalah 72 (tujuh puluh dua) SKS 

yang dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) 

semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk 

penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat.  

4. Beban studi program doktor adalah 72 (tujuh puluh dua) SKS yang 

dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) 

semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk 

penyusunan disertasi, setelah program pascasarjana, atau yang 

sederajat.  

5. Beban studi program profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

   

Bagian Keempat 

Gelar Akademik dan Ijazah 

 

Pasal 22 

1.  Universitas menggunakan jenis gelar singkatan dan 

penggunaannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah: 

a. Gelar pendidikan vokasi/diploma ditempatkan di belakang 

nama pemilik hak, dengan gelar Sarjana Sains Terapan (S.ST.) 

untuk program Diploma IV, Ahli Madya (A.Md.) untuk 

Diploma III, Ahli Muda (A.Ma.) untuk Diploma II, dan Ahli 

Pratama (A.P.) untuk Diploma I. 

b. Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang 

nama pemilik hak dengan gelar  (S.) untuk tingkat Strata 1 

disertai singkatan nama kelompok bidang studi, Magister (M.)  
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untuk tingkat Strata 2 disertai singkatan nama kelompok bidang 

studi, dan gelar Doktor (Dr.) untuk strata 3 ditempatkan di 

depan nama. 

c. Gelar pendidikan profesi diatur sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku.  

d. Seseorang yang diberi gelar akademik harus memiliki 

kompetensi minimal yang disyaratkan oleh universitas sesuai 

dengan program studi dan fakultas yang diatur dalam Pedoman 

Akademik Universitas.   

2.   Gelar Akademik yang digunakan oleh lulusan Universitas adalah:    

a. Gelar Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb.) diberikan kepada 

lulusan program studi kebidanan program Diploma III. 

b. Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) diberikan kepada lulusan S1 

bidang keahlian/program studi Akutansi atau Manajemen yang 

dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi.  

c. Gelar Sarjana Teknik (S.T.) diberikan kepada lulusan S1 yang 

dilaksanakan oleh Fakultas Teknologi Industri, dan lulusan 

sarjana yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan. 

d. Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) diberikan kepada lulusan S1  

yang dilaksanakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. 

e. Gelar Sarjana Sains (S.Si.) diberikan kepada lulusan S1 yang 

dilaksanakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam.  

f. Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) diberikan kepada lulusan 

yang dilaksanakan oleh Program S2 bidang Pendidikan.  

g. Gelar Doktor (Dr.) diberikan kepada lulusan program Doktor 

yang dilaksanakan oleh Program S3. 

3. Universitas dapat memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada 

seseorang yang memiliki  prestasi luar biasa dan jasa bagi umat 

manusia sesuai rumpun ilmu yang relevan dengan program doktor 

berdasarkan  peraturan perundangan yang berlaku. 

 

Pasal 23 
Syarat pemberian gelar akademik, vokasi, dan profesi meliputi: 

a. Menyelesaikan semua kewajiban pendidikan dan dinyatakan lulus 
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oleh program studi. 

b. Bukti kelulusan berupa transkrip akademik yang ditandatangani oleh 

Dekan/Direktur Program Studi. 

c. Telah diyudisium oleh Dekan/Direktur Program berdasarkan Surat 

Keputusan Rektor. 

 

Pasal 24 
1. Universitas menerbitkan ijazah bagi mahasiswa yang telah 

memenuhi syarat; 

2. Ijazah diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, apabila diperlukan 

ijazah dapat diterbitkan ke dalam bahasa asing. 

3.  Hal-hal yang harus dimuat dalam ijazah disesuaikan dengan 

ketentuan yang berlaku.  

4. Penerbitan ijazah dilakukan hanya satu kali, dan apabila terjadi 

kesalahan, kerusakan, dan kehilangan pada ijazah, Rektor 

memberikan surat keterangan sebagai pengganti  ijazah.  

5.     Ijazah dinyatakan sah apabila sudah terdapat foto dan tanda tangan 

yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Dekan/Direktur 

Program Studi dan Rektor. 

6. Ketentuan foto ijazah adalah warna hitam putih, ukuran 4x6 

dengan wajah yang jelas. 

     

Bagian Kelima 

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan 

 

Pasal 25 

1. Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas 

akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan 

aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.  

2. Rektor dapat mengundang tenaga ahli dari luar universitas untuk 

menyampaikan pikiran dan pendapat  sesuai dengan norma dan 

kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.   

3. Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan 

akademik harus bertanggungjawab  secara pribadi sesuai dengan 

norma dan kaidah keilmuan. 

4. Pelaksanaan kegiatan akademik sebagaimana ayat (2) pasal ini, 



    STATUTA 
 

Statuta Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2015        25 

 

setiap anggota sivitas akademika dapat menggunakan sumberdaya 

universitas atas ijin Rektor, sepanjang kegiatan tersebut tidak 

ditujukan semata-mata untuk memperoleh kepentingan/keuntungan 

materi bagi pribadi yang melakukannya dan merugikan orang lain.  

5. Pelaksanaan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika 

harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat 

meningkatkan kualitas akademik di Universitas.   

 

Pasal 26 

1. Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan 

dan pengembangan sivitas akademika dalam  ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan/atau seni.   

2. Pedoman pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) pasal ini, dirumuskan oleh Senat Universitas 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan 

Keputusan Rektor.   

 

Pasal 27 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, 

berpedoman pada otonomi keilmuan.  

2. Perwujudan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pasal ini, dirumuskan oleh Senat  Universitas berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.   

 

Bagian Keenam 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

Pasal 28 

1. Jenis penelitian terdiri atas penelitian dasar, terapan, 

pengembangan, dan unggulan. 

2. Kegiatan penelitian terdiri atas penelitian mandiri dan penelitian 

kelompok.  

3. Kegiatan penelitian mengacu pada kaidah-kaidah keilmuan dan 

dalam kategori Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang 

dilindungi oleh undang-undang.  

4. Hasil karya penelitian yang memenuhi persyaratan dipublikasikan 

dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional/internasional dan/atau 
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tidak terakreditasi yang mempunyai ISSN.  

5. Kegiatan penelitian diarahkan agar dapat memberikan kontribusi 

terhadap pembangunan dan  kepentingan masyarakat secara umum 

sesuai dengan rencana strategis penelitian universitas.  

6. Kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat.  

 

Pasal 29 
1. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk menerapkan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka 

memberdayakan kehidupan masyarakat. 

2. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara 

mandiri atau kelompok . 

3. Hasil karya pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 

persyaratan dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang 

terakreditasi nasional/internasional maupun tidak terakreditasi yang 

mempunyai ISSN.  

4. Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib 

dilaksanakan secara melembaga. 

     

 

BAB IV 

SISTEM PENGELOLAAN UNIVERSITAS 

 

Bagian Pertama 

Visi, Misi dan Tujuan 

 

Pasal 30 

1. Visi 

Menjadi Universitas Unggul yang Menghasilkan Kader Bangsa 

berkarakter Peduli, Amanah, Gigih dan Inovatif. 

 

2. Misi 

a. Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan 

Tridharma Perguruan Tinggi; 

b. Meningkatkan Atmosfir Akademik; 

c. Melakukan Pengembangan Kurikulum berdasarkan KKNI; 



    STATUTA 
 

Statuta Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2015        27 

 

d. Melakukan Perluasan Kesempatan Belajar; 

e. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya yang Gigih dalam Budaya 

Mutu; 

f. Meningkatkan Sumber Pendanaan dan Kesejahteraan yang 

Amanah; 

g. Meningkatkan Kepuasan Stakeholder yang Peduli terhadap 

Pembangunan Bangsa; dan 

h. Meningkatkan Kapasitas Teknologi Informasi yang Inovatif. 

 

3. Tujuan 

a. Menempatkan peran kepemimpinan yang visioner, penggerak 

dan pemberdaya sivitas akademika; 

b. Menempatkan peran kepemimpinan yang mempunyai 

kemampuan integritas, komitmen terhadap deferensiasi 

perubahan dan permasalahan berdasarkan multikultur  serta  

terbuka terhadap dinamika  budaya;  

c. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkarakter “Semangat 

PAGI” melalui kemandirian dan inisiatif satuan pendidikan 

dalam mengembangkan kurikulum, pengelolaan dan 

pemerdayaan sumberdaya yang tersedia berdasarkan kebutuhan 

stakeholder;  

d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan 

dalam merespons kualitas pendidikan yang akan dicapai guna  

menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efesien  didasarkan 

pada penemuan fakta sehingga proses pembelajaran lebih 

bermakna;  

e. Terciptanya budaya akademik yang meliputi berbagai kegiatan 

akademik yang terencana, sistematis serta  interaktif  diantara 

unsur sivitas akademika dalam koridor norma-norma akademik 

sehingga akan melahirkan perilaku, tradisi, dan budaya ilmiah 

dalam suatu  sistem nilai masyarakat kampus; 

f. Memperluas wawasan sivitas akademika, melalui sinergi, 

efisiensi sumber daya dan membangun kapasitas bersama serta 

memperkuat peran kerja sama antar perguruan tinggi nasional, 

regional dan internasional; 
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g. Menumbuhkan motivasi berwirausaha, membangun sikap mental 

dan meningkatkan kecakapan dan keterampilan para mahasiswa 

khususnya sense of business; 

h. Menumbuh kembangkan wirausaha-wirausaha baru yang 

berpendidikan tinggi dan menciptakan unit bisnis baru yang 

berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 

i. Membangun jejaring bisnis antar pelaku bisnis, khususnya antara 

wirausaha pemula dan  pengusaha yang sudah mapan; 

j. Mengembangan pengelolaan Universitas yang efisien dan 

produktif untuk menghasilkan keunggulan akademik serta 

menghasilkan pengelolaan Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya yang bertanggungjawab, yang peduli dengan wawasan 

lingkungan yang berkelanjutan dan Green Kampus; dan  

k. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan pada setiap unit kerja 

secara transparan dan melakukan sinergi sebagai rintisan 

bersama masyarakat industri dan pemerintah daerah. 

 

 

Bagian Kedua 

Organ Universitas, Fungsi dan Kewenangannya 

 

Pasal 31 

 Universitas terdiri atas organ sebagai berikut:  

1. Badan Penyelenggara Universitas: PPLP PT PGRI Surabaya. 

2. Pimpinan Universitas (Rektor). 

3. Senat Universitas.  

4. Dewan Penyantun.  

5. Satuan Pengawas Internal. 

 

Pasal 32 

 Fungsi Badan Penyelenggara Universitas: 

1. Memutuskan dan mengesahkan Statuta; 

2. Memutuskan dan mengesahkan Pola Ilmiah Pokok (PIP); 

3. Memutuskan dan mengesahkan Rencana Induk Pengembangan (RIP); 

4. Mengangkat, melantik dan memberhentikan Rektor; 

5. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Penyantun; 

6. Mengangkat, melantik dan memberhentikan Wakil Rektor, Dekan,  
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Direktur dan atau pejabat setingkat; 

7. Mengangkat dan memberhentikan tenaga dosen, tenaga 

kependidikan dan atau tenaga penunjang akademik atas usul 

Rektor; 

8. Memutuskan dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja 

Universitas (APBU); 

9. Memberi persetujuan penerimaan dan atau pengembalian Dosen 

PNS dipekerjakan (DPK) ke Kopertis Wilayah VII atas usul 

Rektor; 

10. Memberi persetujuan perpindahan keluar/masuk tenaga dosen 

sesuai peraturan yang berlaku; 

11. Memberi penghargaan kepada pejabat/dosen/tenaga kependidikan 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya atas jasa-jasa dan 

pengabdiannya; 

12. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Universitas; 

13. Memutuskan dan mengesahkan peraturan; 

14. Membangun dan mengadakan sarana, prasarana universitas atau 

unit kegiatan lain; 

15. Mengangkat dan memberhentikan tenaga tidak tetap atas usul 

Rektor; 

16. Membentuk Badan Usaha Perkumpulan; 

17. Menetapkan dan mengatur semua pemasukan dan pengeluaran 

yang dilakukan oleh universitas maupun unit kegiatan/lembaga 

lain; dan 

18. Melaksanakan koordinasi dan memberikan kontribusi kepada 

pihak lain baik ke dalam maupun ke luar. 

 

Pasal 33 

Tanggung jawab dan Kewenangan Rektor: 

1. Rektor sebagai penanggungjawab utama Universitas berkewajiban 

melaksanakan Statuta; 

2. Rektor mewakili Universitas dalam rangka melakukan hubungan 

dengan pihak luar Universitas; 

3. Menyusun dan mengusulkan Rencana Pengembangan Jangka 

Panjang; 

4. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 

universitas;  
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5. Mengusulkan Calon Wakil Rektor kepada Badan Penyelenggara; 

6. Mengusulkan Calon Dekan dan Calon Direktur atas pertimbangan 

Senat Fakultas kepada Badan Penyelenggara; 

7. Menetapkan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala 

Laboratorium dan atau Studio, atas usul Dekan dengan 

pertimbangan  Senat Fakultas; 

8. Menetapkan  Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana 

Teknis serta Pejabat Struktural lainnya; 

9. Mengusulkan pengangkatan tenaga dosen, tenaga kependidikan 

dan atau tenaga penunjang akademik kepada Badan Penyelenggara 

10. Mengusulkan struktur Organisasi Universitas dan Program 

akademik lainnya ke  Badan Penyelenggara; 

11. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di 

bawahnya sesuai peraturan yang berlaku; 

12. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, 

dan/atau peraturan kademik berdasarkan rekomendasi senat 

universitas; 

13.  Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang 

melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku; 

14. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan; 

15. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan 

mahasiswa; 

16. Mengusulkan pengangkatan profesor kepada menteri; 

17. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, 

pemerintah, pengguna hasil tridarma perguruan tinggi, dan 

masyarakat; 

18. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban 

kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran 

kegiatan tridarma perguruan tinggi; 

19. Menetapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan, 

pengelolaan prasarana, sarana, dan pengembangannya atas 

persetujuan Badan Penyelenggara; 

20. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Tridarma Perguruan Tinggi, administrasi umum, prasarana dan 

sarana serta keuangan Universitas; 



    STATUTA 
 

Statuta Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2015        31 

 

21. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

di atas, maka: 

a. Di bidang akademik, Rektor bertanggungjawab kepada Badan 

Penyelenggara, dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi  melalui Kopertis; 

b. Di bidang administrasi umum, prasarana dan sarana serta 

keuangan, Rektor bertanggungjawab kepada Badan 

Penyelenggara; 

22. Menetapkan pengaturan keuangan, sistem penggajian, jaminan 

sosial/kesejahteraan bagi dosen, tenaga kependidikan dan atau 

tenaga penunjang akademik dengan persetujuan Badan 

Penyelenggara; 

23. Menerima dan atau memberi bantuan dari dan kepada pihak luar, 

baik swasta maupun pemerintah dengan persetujuan Badan 

Penyelenggara; 

24. Rektor secara berkala minimal setahun sekali menyelenggarakan 

Rapat Kerja Universitas yang dihadiri oleh Wakil Rektor, Dekan, 

Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Narasumber jika 

dipandang perlu; 

25. Rektor secara rutin menyelenggarakan Rapat Pimpinan 

Universitas; 

26. Rektor wajib memberikan laporan semua kegiatan kepada Badan 

Penyelenggara secara rutin; 

27. Rektor mengusulkan dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Universitas kepada Badan Penyelenggara. 

28. Mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran; 

29. Mengusulkan pendirian dan pengembangan program pendidikan 

kepada Badan Penyelenggara untuk mendapat persetujuan 

Menteri/atau yang berwewenang; dan 

30. Tugas lain sesuai kewenangan. 

 

Pasal 34 

Tugas dan Kewenangan Senat Universitas: 

1. Mengusulkan dan memberi pertimbangan Calon Rektor kepada 

Badan Penyelenggara; 

2. Memberi pertimbangan Calon Wakil Rektor kepada Rektor untuk 
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diusulkan ke Badan Penyelenggara; 

3. Merumuskan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik; 

4. Merumuskan ketentuan akademik; 

5. Memberikan pertimbangan  peraturan Universitas;  

6. Memberikan pertimbangan berkenaan dengan usulan jabatan 

akademik dosen/Jabatan Fungsional yang dipersyaratkan; 

7. Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu 

universitas; 

8. Memberikan pengawasan terhadap kebabasan kademik, mimbar 

akademik dan otonomi keilmuan; 

9. Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib 

akademik; 

10. Memberikan pengawasan terhadap kebijakan penilaian kinerja 

dosen; 

11. Memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap 

pelaksaanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat; 

12. Memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pembukaan dan 

penutupan program studi; 

13. Memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pemberian dan 

atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; 

14. Memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pengusulan 

profesor; dan 

15. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran 

norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika 

kepada rektor. 

 

Pasal 35 

Tugas dan Kewenangan Dewan Penyantun: 

1. Pemberian pertimbangan terhadap kebijakan pemimpin perguruan 

tinggi di bidang non-akademik; 

2. Perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan pemimpin 

perguruan tinggi di bidang non-akademik; 

3. Pemberian pertimbangan kepada perguruan tinggi dalam 

mengelola universitas; dan 

4. Tugas lain sesuai dengan kewenangannya. 
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Pasal 36 

Tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Pengawas Internal: 

1. Penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-

akademik; 

2. Pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-

akademik; 

3. Penyusunan laporan hasil laporan pengawasan internal; dan 

4. Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan 

pengelolaan kegiatan non-akademik kepada pimpinan perguruan 

tinggi. 

 

 

Bagian Ketiga 

Tata Organisasi Senat Universitas, Dewan Penyantun dan Satuan 

Pengawas Internal 

 

Pasal 37 

1. Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas: 

1) Pemimpin Universitas (Rektor); 

2) Wakil Pemimpin Universitas ( wakil Rektor); 

3) Pemimpin unit pelaksana pendidikan ( Fakultas/ Program, 

yaitu Dekan/Direktur Program); 

4) Pemimpin unit penunjang (ketua Lembaga); 

5) Perwakilan Profesor; 

6) Perwakilan Dosen Fakultas/Program; dan 

7) Perwakilan lain yang ditetapkan oleh Rektor. 

2. Organisasi Senat Universitas terdiri: 

1) Ketua merangkap anggota; 

2) Sekretaris merangkap anggota; dan 

3) Anggota; 

3. Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dijabat oleh anggota 

yang tidak sedang menjabat sebagai Rektor; 

4. Di dalam Senat Universitas dibentuk komisi-komisi yang 

diketuai oleh seorang ketua komisi dan didampingi oleh 

sekretaris komisi; 

5. Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat 

Universitas diatur dalam tata tertib Senat Universitas. 
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Pasal 38 

1. Keanggotaan Dewan Penyantun terdiri dari tokoh-tokoh 

masyarakat dari profesi pendidik, politisi, birokrat, wirausaha, 

yang memiliki kepedulian di bidang pendidikan; 

2. Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu 

oleh seorang Sekretaris; 

3. Ketua dan Sekretaris dipilih dari anggota untuk masa jabatan 4 

(empat tahun); 

4. Dewan Penyantun dikukuhkan dengan Keputusan Badan 

Penyelenggara; 

5. Dewan Penyantun berkewajiban membantu pimpinan 

Universitas dalam memecahkan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan upaya memperoleh dukungan dan bantuan 

dari pemerintah dan masyarakat; dan 

6. Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali 

dalam setahun. 
 

Pasal 39 

1. Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur pendidik 

dan tenaga kependidikan di lingkungan universitas; 

2. Anggota paling sedikit memiliki komposisi keahlian bidang 

akuntansi/keuangan, manajemen sumberdaya manusia, 

manajemen aset, hukum, dan ketatalaksanaan; 

3. Susunan keanggotaan terdiri dari: 

a. Ketua merangkap anggota. 

b. Sekretaris merangkap anggota. 

c. Anggota. 

4. Ketua dan sekretaris dipilih di antara anggota, diangkat dan 

diberhentikan oleh rektor. 

 
 

BAB V 

TATACARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN 

SYARAT-SYARAT PIMPINAN ORGANISASI 
 

Bagian Pertama 

Tatacara Pengangkatan-Pemberhentian, dan Persyaratan  Senat 

Universitas 
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Pasal 40 

1. Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor melalui 

Surat Keputusan; 

2. Masa jabatan anggota Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun; 

3. Rektor, wakil rektor, dekan/direktur program, ketua lembaga 

dengan sendirinya menjadi anggota senat (ex-officio); 

4. Perwakilan profesor diusulkan oleh komisi guru besar; 

5. Perwakilan unit penunjang lainnya diusulkan oleh ketua unit; 

6. Perwakilan dosen dari masing-masing fakultas/program dipilih 

oleh Senat Fakultas/Program  yang bersangkutan dan diusulkan 

kepada Rektor, dengan persyaratan: 

a. Pendidikan minimal S-2; 

b. Jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor; 

c. Telah mengabdi di program studi/fakultas sekurang-kurangnya 

5 tahun tanpa terputus; dan 

d. Memiliki pengalaman sebagai pembina, pengelola atau pejabat 

yang bersangkutan dengan bidang tridarma. 

7. Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dipilih di antara anggota 

Senat dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam tata 

tertib Senat Universitas; 

8. Anggota senat dapat diganti sebelum masa pengabdiannya selesai 

melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) karena: 

a. Berhalangan tetap; 

b. Mutasi tugas/jabatan; 

c. Diusulkan oleh unit kerjanya; 

d. Mengundurkan diri; 

e. Melanggar kode etik senat berdasarkan rapat etik senat 

universitas. 

 

Bagian Kedua 

Tatacara Pengangkatan-Pemberhentian, dan Persyaratan Rektor dan 

Wakil Rektor 

 

       Pasal 41 

1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara; 

2. Masa jabatan Rektor 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali 

dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan 
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secara berturut-turut, dalam keadaan tertentu dapat diperpanjang 

atas pertimbangan Senat Universitas;  

3. Rektor adalah dosen tetap universitas yang diberi tugas tambahan 

sebagai pemimpin universitas; 

4. Tatacara pemilihan/pergantian Rektor diatur dengan Surat 

Keputusan Badan Penyelenggara; 

5. Pelaksana pemilihan/pergantian Rektor adalah Panitia Ad Hoc 

yang diangkat melalui Surat Keputusan Badan Penyelenggara; 

6. Pemilihan Rektor melalui tahap-tahap: 

a. Penjaringan; 

b. Pemberian pertimbangan; dan 

c. Penetapan dan pelantikan. 

7. Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 6a adalah proses 

seleksi dari seluruh bakal calon yang memenuhi persyaratan, untuk 

diajukan sebanyak-banyaknya 3 orang yang memiliki bobot suara 

terbanyak sebagai calon rektor kepada Badan Penyelenggara, 

melalui penjaringan syarat kualifikasi dan aspirasi suara warga 

kampus (polling); 

8. Pemberian Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6b 

adalah pemberian pertimbangan oleh anggota senat universitas 

dalam rapat khusus yang diadakan untuk keperluan tersebut, 

menggunakan intrumen yang ditetapkan Badan Penyelenggara; 

9. Penetapan dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6c 

adalah hak mutlak Badan Penyelenggara untuk menetapkan calon 

rektor atas dasar laporan proses pemilihan calon rektor yang 

dilakukan oleh Panitia Ad Hoc, yang dituangkan dalam Surat 

Keputusan dan ditindaklanjuti dengan pengangkatan/pelantikan; 

10. Persyaratan menjadi Calon Rektor sekurang-kurangnya adalah :  

a. Dosen Tetap Universitas yang masih aktif dan memiliki NIDN; 

b. Bersedia menandatangani dan mentaati Pakta Integritas; 

c. Memiliki  loyalitas,  dedikasi, dan integritas yang tinggi 

berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

(DP3)/Satuan Kinerja Pegawai (SKP);  

d. Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Dua (S2);  

e. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala; 

f. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 10 Tahun 

tanpa terputus; 
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g. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan 

hukum; dan 

h. Bersedia  untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di 

Lingkungan Universitas maupun Badan Penyelenggara sesuai 

aturan yang tertuang pada Tata Tertib Pemilihan Rektor; 

11. Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang 

Akademik sebagai pelaksana tugas harian Rektor.  

12. Apabila Wakil Rektor Bidang Akademik berhalangan sebagai 

Pelaksana Harian Rektor, maka Wakil Rektor Bidang non-

akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.  

13. Apabila unsur pimpinan tersebut berhalangan semua, maka 

Pelaksana Harian Rektor dijabat oleh Dekan Fakultas/Program 

berdasarkan hasil Rapat Senat Universitas untuk diusulkan ke 

Badan Penyelenggara. 

14. Apabila Rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara 

mengangkat Pejabat Sementara Rektor sampai terpilihnya Rektor 

definitif. 

15. Pejabat  Sementara Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) 

pasal ini berkewajiban mempersiapkan dan melaksanakan 

pemilihan Rektor paling lama 3 bulan.  

16. Pemberhentian Rektor dilakukan karena:  

a. Telah berakhir masa jabatannya.  

b. Meninggal dunia.  

c. Atas permintaan sendiri.  

d. Atas usul Senat Universitas.  

e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus 

menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau 

rohani.  

f. Terbukti secara sah melanggar Statuta. 

g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang 

telah mempunyai kekuatan hukum.  

 

Pasal 42 
1. Dalam melaksanakan tugas,  Rektor dibantu oleh Wakil Rektor. 

2. Wakil Rektor terdiri atas Wakil Rektor Bidang Tridarma dan 

Wakil Rektor Bidang non-Tridarma.  

3. Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor. 
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4. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan 

Penyelenggara. 

5. Jumlah Wakil Rektor minimal 2 orang dan sebanyak-banyaknya 4 

orang atas usulan Rektor dan mendapat persetujuan Badan 

Penyelenggara.  

6. Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat 

diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali 

masa jabatan secara berturut-turut.  

7. Wakil Rektor dipilih oleh Rektor dan mendapat pertimbangan  

anggota Senat Universitas yang dilakukan melalui rapat Senat  

Universitas secara tertutup dan mekanismenya diatur  dalam Surat 

Keputusan Rektor. 

8. Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor oleh  Badan 

Penyelenggara. 

9. Persyaratan menjadi Calon Wakil Rektor adalah:  

a. Dosen Tetap Universitas yang masih aktif dan memiliki NIDN; 

b. Menandatangani dan mentaati Pakta Integritas kepada Badan 

Penyelenggara; 

c. Memiliki  loyalitas,  dedikasi, dan integritas yang tinggi 

berdasarkan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

(DP3)/Satuan Kinerja Pegawai (SKP);  

b.  Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata dua (S-2) dengan 

jabatan akademik Lektor Kepala, atau strata tiga (S-3) dengan 

jabatan akademik Lektor; 

c. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 10 Tahun 

tanpa terputus;  

d. Tidak pernah melakukan tindak  pidana dengan pidana yang 

mempunyai kekuatan hukum; dan 

e. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di 

Lingkungan Universitas maupun Badan Penyelenggara.  

10. Pemberhentian Wakil Rektor karena:  

a. Telah berakhir masa jabatannya.  

b. Meninggal dunia.  

c. Atas permintaan sendiri.  

d. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus 

menerus selama 6 (enam) bulan  karena sakit jasmani 

dan/atau rohani.  
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e. Tidak dapat bekerja sama dengan Rektor pada Bidang 

Tugasnya. 

f. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang 

telah mempunyai hukum tetap.  

 

Bagian Ketiga 

Unit Pelaksana Pendidikan  

 

Pasal 43 

1. Universitas terdiri atas fakultas/program dan program studi sebagai 

unit pelaksana pendidikan. 

2. Untuk tujuan pengembangan dan tatakelola, rektor dapat 

menggabung/merubah fakultas/program dan/atau program studi 

baik lama dan/atau baru sepanjang tidak melanggar peraturan 

perundangan, melalui pertimbangan senat dan disetujui oleh Badan 

Penyelenggara.  

3. Fakultas/program dan program studi  universitas sebagai berikut: 

a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP): 

1) Program Studi Bimbingan dan Konseling. 

2) Program Studi Bahasa Inggris. 

3) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

4) Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. 

5) Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. 

6) Program Studi Pendidikan Matematika. 

7) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

8) Program Studi Pendidikan Seni Rupa. 

9) Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.   

10) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

11) Program Studi lain yang ditetapkan kemudian. 

b. Fakultas Ekonomi (FE):  

1).  Program Studi Akuntansi. 

2).  Program Studi Manajemen. 

3).  Program Studi lain yang ditetapkan kemudian. 

c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA):  

1).  Program Studi Biologi. 

2).  Program Studi Statistika.  

3).  Program Studi lain yang ditetapkan kemudian. 
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d. Fakultas Teknologi Industri (FTI): 

1).  Program Studi Teknik Elektro. 

2).  Program Studi Teknik Industri. 

3).  Program Studi lain yang ditetapkan kemudian. 

e. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP): 

1).  Program Studi Teknik Lingkungan.  

2).  Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. 

3).  Program Studi lain yang ditetapkan kemudian. 

f. Fakultas Ilmu Kesehatan: 

1).  Program Studi Kebidanan. 

2).  Program Studi lain yang ditetapkan kemudian. 

g. Program Pascasarjana: 

1) Program Studi Teknologi Pendidikan. 

2) Program studi lain yang ditetapkan kemudian. 

h. Fakultas dan program  lain yang ditetapkan kemudian. 

5.  Organisasi Fakultas/Program terdiri atas:  

a. Unsur Pimpinan: Dekan/Direktur Program dan Wakil 

Dekan/Wakil Direktur Program.  

b. Senat Fakultas/Program.  

c. Unsur pelaksana akademik: Program Studi, Laboratorium dan 

Kelompok Dosen. 

d. Unsur pelaksana administrasi: Bagian Tata Usaha. 

 

Pasal 44 
1. Fakultas dipimpin oleh Dekan dan Program dipimpin oleh 

Direktur.  

2. Dekan/Direktur  Program memimpin penyelenggaraan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,  membina tenaga 

dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan bertanggung jawab 

kepada Rektor. 

3. Dekan/Direktur dibantu Wakil Dekan/Wakil Direktur bidang 

akademik dan non akademik. 

4. Wakil Dekan/Wakil Direktur bertanggung jawab kepada 

Dekan/Direktur Program. 
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Pasal 45 

1. Masa jabatan Dekan/Direktur Program dan Wakil Dekan/Wakil 

Direktur 4 (empat) tahun. 

2. Dekan/Direktur Program dan  Wakil Dekan/Wakil Direktur dapat 

diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa 

jabatan secara berturut-turut.  

3. Dekan/Direktur Program diangkat dan diberhentikan oleh Rektor 

atas usul Senat Fakultas/Program yang bersangkutan. 

4. Wakil Dekan/Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh 

Rektor atas usulan Dekan/Direktur setelah mendapatkan 

pertimbangan Senat Fakultas/Program yang bersangkutan.  

5. Persyaratan menjadi Calon Dekan/Direktur Program dan Wakil 

Dekan/Wakil Direktur sekurang-kurangnya adalah:  

a. Dosen Tetap Universitas;  

b.  Menandatangani dan mentaati Pakta Integritas kepada Rektor 

c. Memiliki  loyalitas,  dedikasi, dan integritas yang tinggi; 

berdasarkan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

(DP3)/Satuan Kinerja Pegawai (SKP);  

d. Calon Dekan memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata 

dua (S2), dan Calon Direktur Program Pascasarjana kualifikasi 

pendidikan Strata tiga (S3);  

e. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor; 

f. Telah mengabdikan diri di lingkungan Universitas minimal 8 

(delapan) tahun tanpa terputus; dan 

g.  Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan pidana yang 

telah berkekuatan hukum. 

6. Apabila Dekan/Direktur Program berhalangan tidak tetap, maka 

Wakil Dekan/Wakil Direktur yang ditetapkan oleh Rektor sebagai 

pelaksana tugas harian Dekan/Direktur. 

7. Apabila Dekan/Direktur Program berhalangan tetap, Rektor 

mengangkat Pejabat Sementara Dekan/Direktur Program sampai 

terpilihnya Dekan/Direktur Program definitif. 

8. Pejabat Sementara Dekan/Direktur Program sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (7) pasal ini berkewajiban mempersiapkan 

dan melaksanakan pemilihan Dekan/Direktur Program paling lama 

tiga bulan. 

9. Pemberhentian Dekan/Direktur Program dilakukan karena:  
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a. Telah berakhir masa jabatannya.  

b. Meninggal dunia.  

c. Atas permintaan sendiri.  

d. Atas usulan Senat Fakultas/Program.  

e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus 

menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau 

rohani.  

f. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus 

menerus selama 1 (satu) bulan tanpa ijin tertulis dari Rektor.   

g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang 

mempunyai kekuatan hukum.  

10. Pemberhentian Wakil Dekan/Wakil Direktur dilakukan karena:  

a. Telah berakhir masa jabatannya.  

b. Meninggal dunia.  

c. Atas permintaan sendiri.  

d. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus 

menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau 

rohani.  

e. Tidak melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus 

selama 1 (satu bulan) tanpa ijin tertulis dari Dekan/Direktur 

Program.   

f. Tidak dapat bekerja sama dengan Dekan/Direktur Program 

pada bidang tugasnya. 

g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang 

berkekuatan hukum.  

 

Pasal 46 
1. Senat  Fakultas/Program memiliki wewenang untuk menjabarkan 

kebijakan dan peraturan Universitas. 

2. Tugas pokok Senat Fakultas/Program adalah:  

a. Memilih dan mengusulkan Calon Dekan/Direktur Program 

dan Wakil Dekan/Wakil Direktur untuk ditetapkan oleh 

Rektor. 

b. Merumuskan kebijakan akademik Fakultas/Program.  

c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan 

kecakapan serta kepribadian dosen.  

d. Merumuskan norma-norma dan tolok ukur pelaksanaan/ 
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penyelenggaraan fakultas/program.  

e. Menilai pertanggungjawaban Dekan/Direktur Program atas 

pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (2) pasal ini.  

f. Memberikan pertimbangan kepada Dekan/Direktur Program 

mengenai calon Wakil Dekan/Wakil Direktur, dan Ketua 

Program Studi. 

3. Senat Fakultas/Program terdiri atas Dekan/Direktur Program, 

Wakil Dekan/Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Profesor dan 

Wakil Dosen tetap program studi; 

4. Anggota Senat Fakultas/Program dari Wakil Dosen tetap dipilih 

melalui rapat dosen fakultas/program dan ditetapkan secara 

musyawarah mufakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

demokratis dan jumlah maksimal  2 (dua) orang dengan 

mencerminkan prodi.  

5. Rapat senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, 

dianggap sah apabila dihadiri minimal  2/3 jumlah anggota senat 

Fakultas/Program.  

6. Rapat Senat Fakultas/Program dilaksanakan minimal 1 (satu) kali 

dalam satu Tahun Akademik.  

7. Senat Fakultas/Program diusulkan oleh Dekan/Direktur dan 

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.  

8. Senat Fakultas diketuai oleh Dekan/Direktur yang dibantu oleh 

seorang Sekretaris Senat yang dipilih di antara anggotanya. 

9. Masa jabatan anggota Senat Fakultas/Program dari Wakil Dosen 

adalah 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali. 

10. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas/Program dapat 

membentuk kelompok-kelompok kerja yang diperlukan dan 

beranggotakan anggota Senat Fakultas/Program.  

 

Pasal 47 
1. Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik pada 

Fakultas/Program yang melaksanakan pendidikan akademik 

dan/atau vokasi dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan, 

teknologi dan/atau kesenian tertentu. 

2. Dalam Program Studi dapat dibentuk laboratorium, studio, 

bengkel, kebun percobaan, dan sejenisnya. 
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3. Program Studi terdiri atas:  

a.  Pimpinan: Ketua Program Studi; 

b.  Unsur Pelaksana Akademik: Kepala Laboratorium, Dosen dan 

Tenaga Penunjang Akademik. 

4. Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor atas usul 

Dekan/Direktur Program setelah mendapat pertimbangan Senat 

Fakultas/Program. 

5. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur 

Program.  

6. Persyaratan menjadi Calon Ketua Program Studi sekurang-

kurangnya  adalah:  

a   Dosen Tetap;  

b.  Menandatangani dan mentaati Pakta Integritas kepada 

Dekan/Direktur Program; 

c. Memiliki  loyalitas,  dedikasi, dan integritas yang tinggi 

berdasarkan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

(DP3)/Satuan Kinerja Pegawai (SKP);  

d. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata dua (S2), 

khusus Program Pascasarjana berkualifikasi pendidikan strata 

tiga (S3);   

e. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor; 

f. Telah mengabdikan diri di lingkungan Universitas minimal 5 

(lima) tahun tanpa terputus. 

g. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan pidana yang 

telah berkekuatan hukum.  

7. Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun 

dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua 

kali masa jabatan secara berturut-turut.  

8. Pemberhentian Ketua Program Studi dilakukan karena:  

a. Telah berakhir masa jabatannya.  

b. Meninggal dunia.  

c. Atas permintaan sendiri.  

d. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus 

menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau 

rohani.  

e. Tidak melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus 

selama 1 (satu bulan) tanpa izin tertulis dari Dekan/Direktur 
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Program.   

f. Tidak dapat bekerja sama dengan Dekan/Direktur Program 

pada bidang tugasnya. 

g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang 

telah berkekuatan hukum. 

 

Pasal 48 
1. Setiap program studi dan konsentrasi, wajib memiliki paling 

sedikit 1 buah Laboratorium/studio/bengkel kerja/kebun percoba-

an, dan dapat dikembangkan atas laboratorium-laboratorium  

tematik yang bersesuaian dengan tujuan pencapaian kompetensi 

program studi. 

2. Jenis Laboratorium di program studi dapat dikembangkan/ 

ditambah sesuai dengan kebutuhan. 

3. Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala, yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur Program 

setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas/Program.  

4. Kepala Laboratorium adalah seorang pendidik atau tenaga 

kependidikan yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai 

dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian 

tertentu. 

5. Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur 

Program melalui Ketua Program Studi. 

6. Persayaran Kepala Laboratorium Persyaratan kepala laboratorium 

diatur di dalam Surat Keputusan Rektor. 

 

BAB VI 

UNIT PENUNJANG  

 

Bagian Pertama 

Lembaga  

 

Pasal 49 

1.  Rektor membentuk Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya 

dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi sekurang-

kurangnya meliputi: 

 a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 
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 b. Lembaga Penjaminan Mutu Institusi; dan 

 c. Lembaga Pengembangan Institusi. 

2.   Lembaga  dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab 

kepada Rektor.  

3.    Syarat Kepala Lembaga adalah: 

a. Pegawai Tetap Universitas;  

b. Sanggup menandatangani dan mentaati Pakta Integritas;  

c. Memiliki  loyalitas,  dedikasi, dan integritas yang tinggi 

berdasarkan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

(DP3)/Satuan Kinerja Pegawai (SKP);  

d Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Dua (S2);  

f. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 10 Tahun;  

g. Tidak pernah melakukan tindak  pidana dengan pidana yang 

mempunyai kekuatan hukum; dan  

h. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di 

Lingkungan Universitas maupun Badan Penyelenggara.  

4.   Pemberhentian Kepala Lembaga dilakukan karena:  

a. Telah berakhir masa jabatannya.  

b. Meninggal dunia.  

c. Atas permintaan sendiri.  

d. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus 

menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau 

rohani. 

e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus 

menerus selama 1 (satu) bulan tanpa ijin tertulis dari Rektor.   

g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 50 

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

merupakan unsur pelaksana universitas, bertugas melaksanakan, 

mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan 

penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas, 

Fakultas/Program, Pusat Penelitian, serta ikut mengusahakan dan 

mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.  

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin 

oleh seorang Ketua dan dibantu oleh dua Sekretaris bidang dan 
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tenaga kependidikan. 

3. Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.  

4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

bertanggung jawab kepada Rektor.  

5. Khusus untuk Calon Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat dipersyaratkan sekurang-kurangnya berkua-

lifikasi pendidikan Strata Tiga (S3).   

6. Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dilakukan karena:  

a. Telah berakhir masa jabatannya.  

b. Meninggal dunia.  

c. Atas permintaan sendiri.  

d. Atas usul Senat Universitas.  

e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus 

menerus selama 6 (enam bulan) karena sakit jasmani dan/atau 

rohani.  

f. Tidak melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus 

selama 1 (satu bulan) tanpa ijin tertulis dari Rektor.   

g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang 

telah berkekuatan hukum.  

7. Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat   4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan 

ketentuan tidak lebih 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-

turut. 

8. Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dapat 

dibentuk Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada 

Masyarakat, dan Pusat lain yang diperlukan dan ditetapkan 

kemudian. 

Pasal 51 

1. Lembaga  Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM 

berfungsi untuk melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan akademik/non akademik dan bekerja 

berdasarkan azas kemitraan dibawah koordinasi Wakil Rektor  dan 

bertanggungjawab kepada Rektor. 

2. Organisasi LPM terdiri atas seorang Ketua, dan kepala pusat-

kepala pusat yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.  
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3. Setiap Pusat di dalam LPM memiliki anggota mulai dari tingkat 

Universitas, Fakultas/Program dan Program Studi. 

4. Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan kepala pusat di Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM) adalah 4 (empat) tahun dan dapat 

diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih 2 (dua) kali masa 

jabatan secara berturut-turut.  

5. Pada Lembaga Penjaminan Mutu dapat dibentuk Pusat-pusat yang 

diperlukan dan ditetapkan kemudian. 

 

Pasal 52 

1. Lembaga Pengembangan Institusi berfungsi mengkaji dan 

merencanakan pengembangan lembaga, bertanggungjawab kepada 

Rektor. 

2. Organisasi LPI terdiri atas seorang Ketua, dan jika diperlukan 

dibantu oleh kepala pusat-kepala pusat yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Rektor.  

3. Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 

kembali dengan ketentuan tidak lebih 2 (dua) kali masa jabatan 

secara berturut-turut.  

4. Pada Lembaga Penjaminan Mutu dapat dibentuk Pusat-pusat yang 

diperlukan dan ditetapkan kemudian. 

 

Bagian Kedua 

Biro Administrasi 

 

Pasal 53 

1.  Biro Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung 

jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor sesuai dengan 

bidangnya masing-masing.  

2.  Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dengan syarat:  

a. Pegawai Tetap Universitas;  

b. Menandatangani dan mentaati Pakta Integritas kepada Badan 

Penyelenggara; 

c. Memiliki  loyalitas,  dedikasi, dan integritas yang tinggi 

berdasarkan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

(DP3)/Satuan Kinerja Pegawai (SKP);  

d Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S1);  
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f. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 10 Tahun;  

g. Tidak pernah melakukan tindak  pidana dengan pidana yang 

mempunyai kekuatan hukum; dan  

h. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di 

Lingkungan Universitas maupun Badan Penyelenggara.  

3.  Pemberhentian Kepala Biro dilakukan karena:  

a. Telah berakhir masa jabatannya.  

b. Meninggal dunia.  

c. Atas permintaan sendiri.  

d. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus 

selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani/rohani. 

e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus 

selama 1 (satu) bulan tanpa izin tertulis dari Rektor.   

g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

4. Rektor membentuk Biro Adminstrasi sesuai tugas pokok dan 

fungsinya, sekurang-kurangnya meliputi: 

 a. Biro Administrasi Akademik (BAA); 

 b. Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya (BAUSD); 

 c. Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA); dan  

 d. dan Biro lain yang diperlukan dapat ditetapkan kemudian. 

 

Bagian Ketiga 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

 

Pasal 54 

1.  Rektor dapat membentuk satuan kerja di bawahnya berupa Unit 

Pelaksana Teknis (UPT), dalam rangka menciptakan layanan 

kelembagaan yang cepat, relevan dan di bawah komando langsung 

rektor. 

2.  UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada 

Rektor.  

3.  Syarat kepala UPT adalah:  

a. Pegawai Tetap Universitas;  

b. Bersedia menandatangani dan mentaati Pakta Integritas; 

c. Memiliki  loyalitas,  dedikasi, dan integritas yang tinggi  berda-

sarkan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
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(DP3)/Satuan Kinerja Pegawai (SKP);  

d Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S1);  

e. Memiliki latarbelakang kompetensi/pendidikan yang bersesuaian 

dengan bidang tugas sebagai kepala UPT yang dimaksud; 

f.   Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 10 Tahun.  

g. Tidak pernah melakukan tindak  pidana dengan pidana yang 

mempunyai kekuatan hukum.  

h. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di 

Lingkungan Universitas maupun Badan Penyelenggara  

3.   Pemberhentian Kepala UPT dilakukan karena:  

a. Telah berakhir masa jabatannya.  

b. Meninggal dunia.  

c. Atas permintaan sendiri.  

d. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus 

selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani. 

e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus 

selama 1 (satu) bulan tanpa ijin tertulis dari Rektor.   

g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

4. Rektor membentuk UPT sesuai tugas pokok dan fungsinya, 

sekurang-kurangnya meliputi: 

 a. UPT Perpustakaan; 

 b. UPT Teknologi Informasi; dan 

 c. UPT lain yang diperlukan dapat ditetapkan kemudian. 

 

Bagian Kempat 

Pusat dan Pusat Kajian 

 

Pasal 55 

1. Rektor dapat membentuk pusat-pusat (pusat kinerja bidang, pusat  

studi, pusat kajian, dan lain-lain) yang membantu melaksanakan 

visi-misi dan tujuan universitas sesuai bidangnya masing-masing; 

2. Pengelolaan pusat-pusat dapat dinaungkan pada lembaga-lembaga 

yang bersesuaian bidang tugasnya; 

3. Pusat dipimpin oleh seorang kepala pusat yang diangkat/ 

diberhentikan oleh rektor; 

4. Syarat kepala Pusat adalah: 
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    a.  Pegawai Tetap Universitas;  

b.  Bersedia menandatangani dan mentaati Pakta Integritas; 

c. Memiliki  loyalitas,  dedikasi, dan integritas yang tinggi 

berdasarkan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

(DP3)/Satuan Kinerja Pegawai (SKP)  

d Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S1);  

e. Memiliki latarbelakang kompetensi/pendidikan yang 

bersesuaian dengan bidang tugas sebagai kepala Pusat yang 

dimaksud; 

f.  Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 5 Tahun;  

g.  Tidak pernah melakukan tindak  pidana dengan pidana yang 

mempunyai kekuatan hukum; dan 

h. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di 

Lingkungan Universitas maupun Badan Penyelenggara; 

5.  Pemberhentian Kepala Pusat dilakukan karena:  

a. Telah berakhir masa jabatannya.  

b. Meninggal dunia.  

c. Atas permintaan sendiri.  

d. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus 

selama 6 bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani. 

e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus 

selama 1 (satu) bulan tanpa ijin tertulis dari Rektor.   

g. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 

BAB VII 

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
 

Bagian Pertama 

Dosen 

 

Pasal 56 
1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani,  dan memenuhi kualifikasi lain 

sesuai persyaratan Universitas, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.   

2. Dosen Universitas terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 
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3.    Dosen Tetap terdiri atas: 

a. Dosen Badan Penyelenggara adalah seorang yang berdasarkan 

pendidikan dan keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh 

Badan Penyelenggara atas usulan Rektor dengan tugas 

mengajar pada Universitas.  

b. Dosen kehormatan Badan Penyelenggara adalah seseorang 

yang berdasarkan pendidikan, keahlian dan kompetensi yang 

berasal dari dosen dan memiliki jabatan akademik, pendidikan 

minimal S2 yang berasal dari Pensiunan PNS dan/ atau Instansi 

Swasta diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara 

atas usulan Rektor dengan tugas mengajar pada Universitas 

dengan masa kerja sesuai dengan kondisi fisik dan psikologis 

yang bersangkutan dan/atau dengan masa tertentu. 

c. Dosen DPK adalah Dosen yang diangkat oleh Menteri dan 

dipekerjakan pada Universitas. 

4. Dosen Tidak tetap terdiri dari: 

a. Dosen Luar Biasa adalah dosen tidak tetap universitas yang 

diangkat oleh Rektor berdasarkan keahliannya dan atau 

memiliki jabatan akademik sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

b. Dosen Tamu adalah dosen yang karena kepakarannya atau 

pengalamannya diundang untuk mengajar pada Universitas 

selama jangka waktu tertentu atas persetujuan Rektor. 

5. Jenjang jabatan fungsional dosen terdiri atas: Asisten Ahli, Lektor, 

Lektor Kepala, dan Profesor. Wewenang dan tata cara pengangkatan 

dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal 57 
1. Syarat untuk menjadi Dosen di Universitas adalah: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

c. Menandatangani dan mentaati Pakta Integritas kepada Badan 

Penyelenggara; 

d.  Sehat Jasmani dan Rohani; 

e. Memiliki moral dan integritas yang tinggi;  

f. Memiliki kualifikasi sebagai Dosen sesuai dengan peraturan 
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yang berlaku;  

g. Memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan 

bangsa dan negara; 

h. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 (Magister); dan  

i.   Lulus Seleksi. 

2. Hak dan kewajiban dosen diatur lebih lanjut dalam peraturan 

Universitas dan Badan Penyelenggara. 

 

Bagian Kedua 

Tenaga Kependidikan 

 

Pasal 58 

1. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang mempunyai tugas 

utama di bidang administrasi, pustakawan dan laboran/teknisi/ 

analis/operator/programer. 

2. Persyaratan, tatacara pengangkatan dan wewenang serta hak dan 

kewajiban tenaga kependidikan diatur dalam peraturan Universitas 

dan Badan Penyelenggara.  

 

 

BAB VIII 

MAHASISWA DAN ALUMNI 

 

Bagian Pertama 

Penerimaan dan Syarat Mahasiswa Baru 

 

Pasal 59 

1. Penerimaan mahasiswa baru di universitas diselenggarakan dengan 

tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan 

negara dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan 

tetap memperhatikan keteknisan bidang ilmu yang ada di 

Universitas.  

2. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di Universitas dan 

pelaksanaannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.  

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Rektor.  
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Pasal 60 

Syarat untuk menjadi  mahasiswa adalah:  

1. Memiliki kemampuan yang disyaratkan dan diatur oleh 

Universitas sesuai dengan program studi, atau fakultas yang 

tersedia; dan 

2. Tidak terlibat dalam narkotika, psikotropika dan zat adiktif 

(NAPZA). 

Pasal 61 

Hak mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab 

untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila 

yang berlaku dalam lingkungan akademik di Universitas;  

2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang 

akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan 

kemampuannya;  

3. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Universitas dalam rangka 

kelancaran proses belajar;  

4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas 

bidang studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya; 

5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program 

studi yang diikutinya, serta hasil belajarnya;  

6. Menyelesaikan studi sesuai dengan persyaratan yang berlaku;  

7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

8. Memperoleh beasiswa bagi yang berhak sesuai syarat, ketentuan 

dan kuota yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa yaitu 

pemerintah, institusi/corporate swasta, maupun sumber lain; 

9. Mengajukan permohonan cuti kuliah sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

10. Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui 

perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan 

mengatur, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;  

11. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya di 

lingkungan universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 

12. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.  
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Pasal 62 

Kewajiban mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1. Bertingkah laku dan berbudi pekerti yang baik; 

2. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas;  

3. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan 

keamanan di lingkungan kampus;  

4. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi 

mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan 

peraturan yang berlaku;  

5. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;  

6. Menjaga kewibawaan dan nama baik dosen, tenaga kependidikan , 

penunjang akademik dan almamater UNIPA Surabaya;  

7. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional; dan  

8. Melaksanakan program penjaminan mutu kegiatan kemahasiswaan 

 

Pasal 63 

1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (61) 

dan (62) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor dan 

dijabarkan dalam buku pedoman kemahasiswaan. 

2. Sanksi mahasiswa adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh 

universitas dikenakan sanksi.  

b. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) butir a pada pasal ini 

dapat berupa teguran lisan, tertulis, skorsing dan  pemecatan.  

c. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

butir b pada pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Rektor dan dijabarkan dalam buku-buku pedoman 

Kemahasiswaan 

 

Pasal 64 

1. Organisasi mahasiswa (ORMAWA) terdiri atas: 

a. Lembaga Mahasiswa (LM) yaitu:  

1) Senat  Mahasiswa Universitas; 

2) Senat Mahasiswa Fakultas; dan 

3) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI); 

b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di bidang: 

1) Minat-Bakat meliputi olahraga, seni-budaya, dan 
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kepemudaan.  

2) Ilmiah-kreativitas. 

3) Religi. 

c. Ikatan Organisasi Mahasiswa HIMAPRODI Sejenis (IOMS) 

yang merupakan forum komunikasi konsorsium/asosiasi/ 

ikatan dari rumpun keilmuan HIMAPRODI yang sejenis antar 

Perguruan Tinggi. 

2. Semua Organisasi Mahasiswa bersifat Intra Kampus. 

3. Organisasi mahasiswa berfungsi sebagai wadah: 

a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan 

aspirasi mahasiswa di bidang Tri Dharma, menetapkan garis-

garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;  

b. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan;  

c. Wadah Komunikasi antar mahasiswa; 

d. Pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai unsur 

akademis, calon ilmuwan dan  intelektual yang berguna di masa 

depan  di bidang: 

1) Pengembangan minat bakat;  

2) Pengembangan penalaran dan kreativitas;  

3) Kesejahteraan; dan  

4) Pengembangan kepedulian sosial. 

e. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen 

dan kepemimpinan mahasiswa; 

f. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang 

berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan 

nasional; dan 

g. Memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni 

yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, 

moral, dan wawasan kebangsaan.  

3. Pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja organisasi 

mahasiswa diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.  
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Bagian Kedua 

Ikatan Keluarga Orang Tua Mahasiswa (IKOMA) dan Ikatan Alumni 

(IKA) 

 

Pasal 65 

1. Ikoma merupakan bentuk aktivitas berkumpulnya orangtua 

mahasiswa yang sedang belajar di universitas; 

2. IKOMA bertujuan sebagai penunjang pencapaian visi, misi dan 

tujuan universitas; 

3. IKOMA dapat dibentuk pada tingkat universitas, fakultas dan 

program studi, dan jika diperlukan dapat dibentuk koordinatorat 

wilayah; 

4. Mekanisme hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

(3) diatur lebih lanjUt dengan keputusan Rektor, dan tertuang 

dalam buku pedoman IKOMA. 

 

Pasal 66 

1. Alumni adalah seseorang yang telah manamatkan pendidikan di 

IKIP Sarmidi Mangunsarkoro, IKIP PGRI Sarmidi 

Mangunsarkoro, IKIP PGRI Jawa Timur Koordinatorat Surabaya, 

IKIP PGRI Surabaya, Sekolah Tinggi Teknik Adi Buana, dan 

Universitas PGRI Surabaya; 

2. Alumni memiliki kewajiban ikut serta membantu dan/atau 

mendukung pengembangan dan menyukseskan visi, misi dan 

tujuan universitas; 

3. Organisasi alumni bertujuan untuk membina hubungan alumni 

dengan Universitas dalam upaya untuk penunjang pencapaian 

tujuan universitas;  

4. Alumni diwajibkan membentuk organisasi ikatan alumni; 

5. Organisasi alumni meliputi ikatan alumni tingkat universitas, 

ikatan alumni tingkat fakultas dan ikatan alumni tingkat program 

studi, dan jika diperlukan bisa dibentuk organisasi tingkat wilayah; 

6. Mekanisme hubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) 

pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor dan 

dijabarkan dalam bentuk buku pedoman  alumni. 
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BAB IX 

TATAKELOLA INSTITUSI 

 

Bagian Pertama 

Bentuk, Urutan dan  Tatacara/mekanisme Penyusunan Peraturan 

Pasal 67 

1. Bentuk dan urutan peraturan perundangan yang diterapkan  dalam 

pengelolaan universitas menganut tata urutan peraturan 

perundangan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

2. Dalam penyelenggaraan universitas, setelah peraturan 

perundangan negara maka tata urutan peraturan perundangan 

berurutan sebagai berikut: 

1) Keputusan Badan Penyelenggara (Statuta, Peraturan Pokok 

Kepegawaian, Pola Ilmiah Pokok/PIP, dan Rencana Induk 

Pengembangan/RIP. 

2) Keputusan Rektor (Renstra Universitas, Renop Universitas, 

Pedoman Akademik, Pedoman Kemahasiswaan, Pedoman 

Penelitian, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat, dan 

Pedoman KKN).  

3) Keputusan Dekan/Direktur Program (Pedoman Magang, 

Pedoman Skripsi/Tugas Akhir, dan Pedoman kerja Praktik).  

4) Peraturan Program Studi (Pedoman Laboratorium dan Pedoman 

Pengembangan Mahasiswa). 

 

Pasal 68 

Tatacara penyusunan peraturan sebagai berikut: 

1. Organ/unit menyusun draft peraturan perundangan dengan jalan 

rapat unit/membentuk panitia/gugus tugas; 

2. Hasil kerja/rancangan gugus tugas/panitia/unit/organ dapat 

ditindaklanjuti dengan rapat bidang terkait yang lebih luas; 

3. Organ/unit mengajukan/mendaftarkan usulan rapat senat universitas 

kepada Ketua Senat, guna memperoleh pertimbangan Senat terhadap 

substansi peraturan perundangan yang dirancang; 

4. Jika terdapat saran/usul/masukan dari senat, maka organ/unit 

merevisi substansi yang dimaksud; 

5. Peraturan perundangan dapat diberlakukan setelah resmi menjadi 
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Surat Keputusan dari pejabat yang bersesuaian/berkompeten. 

 

Bagian Kedua 

Kekayaan, Pembiayaan, Penganggaran dan Pengelolaan Sarpras 

 

Pasal 69 

1. Kekayaan Universitas adalah sepenuhnya menjadi kekayaan Badan 

Penyelenggara. 

2. Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara/mekanisme penggunaan 

dana/aset oleh universitas diatur dalam peraturan yang ditetapkan 

Badan Penyelenggara. 

 

Pasal 70 

1. Pembiayaan dapat diperoleh dari masyarakat, pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan bantuan pihak luar yang tidak mengikat 

sesuai dengan Peraturan yang berlaku. 

2. Peruntukan pembiayaan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan, pemeliharaan,  pengadaan dan penyelenggaraan tri 

dharma perguruan tinggi. 

3. Pendanaan yang diperoleh dari masyarakat berasal dari sumber-sumber: 

a. Biaya seleksi/ujian masuk universitas; 

b. Biaya registrasi mahasiswa; 

c. Sumbangan Pengembangan dan Pembangunan; 

d. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP); 

e. Biaya pelaksanaan program (ORMABA, KKN,KKL/PPL, 

Skripsi/TA, Praktikum, Ujian, Pagelaran, Pelatihan, Sertifikasi, 

Yudisium, Wisuda); 

f. Hasil Penjualan Produk Universitas; 

g. Hasil Penjualan Jasa Universitas; 

h. Hasil Penyewaan Fasilitas Universitas; 

i. Hasil Kontrak Kerja; dan 

j. Hasil dari Sumbangan dan/atau hibah; 

4.  Pedoman pengelolaan dan pengawasan pembiayaan sebagaimana 

dimaksud ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Rektor atas 

pertimbangan Senat Universitas dan disetujui oleh Badan 

Penyelenggara. 
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Pasal 71 

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas diusulkan 

oleh Rektor kepada Badan penyelenggara; 

2. Pengelolaan bidang keuangan di universitas menganut azas efisiensi, 

efektifitas, transparansi dan akuntabilitas; 

3. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan disusun oleh 

Rektor berdasarkan tatacara yang sesuai dengan peraturan 

perundangan dan ketentuan yang ditetapkan Badan penyelenggara; 

4. Pengelolaan bidang keuangan universitas diaudit oleh auditor 

internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundangan dan 

ketentuan Badan Penyelenggara. 

 

Pasal 72 

1. Sistem Pengelolaan Anggaran: 

a. Universitas wajib mengajukan Rencana Anggaran Belanja tiap 

awal tahun anggaran ke Badan Penyelenggara. 

b. Rencana Anggaran Belanja dapat direalisasi setelah 

memperoleh persetujuan Ketua Badan Penyelenggara. 

c. Jika RAB belum diajukan dan/atau disetujui Badan 

Penyelenggara, sementara tahun anggaran sudah berjalan, maka 

digunakan RAB tahun yang lalu.  

2. Prosedur Pengelolaan Anggaran: 

a.  Untuk kebutuhan operasional,  universitas wajib mengajukan 

dana ke Badan Penyelenggara secara berkala sesuai periodesasi 

kegiatan universitas. 

b.  Ajuan dana ke Badan Penyelenggara sudah merupakan 

komulasi dari kebutuhan dana seluruh unit kerja di universitas. 

3. Sistem Pelaporan Anggaran:  

a. Dalam 1 tahun anggaran, paling sedikit diadakan peninjauan 

serapan anggaran sebanyak 2 kali. 

b. Pada akhir tahun anggaran, Rektor wajib menyampaikan 

laporan serapan anggaran kepada Badan Penyelenggara. 

 

Pasal 73 

1. Pengadaan sarana  dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan 

dan perkembangan universitas, ditetapkan oleh  Badan 

Penyelenggara atas usulan Rektor dengan mengacu pada Rencana 
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Strategis dan Rencana Operasional Universitas. 

2. Sumber pengadaan sarana dan prasarana dapat berasal dari 

bantuan Pemerintah maupun bantuan dari pihak lainnya yang tidak 

mengikat. 

3.     Pengadaan sarana dan prasarana yang bersumber dari bantuan 

yang mengikat dapat dilaksanakan atas persetujuan dan 

pertimbangan Rektor dan Badan Penyelenggara. 

4.     Rektor bertanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan, 

manajemen  pengelolaan dan keamanan sarana dan prasarana 

universitas. 

 

Bagian Ketiga 

Kerja sama, Pengawasan Internal dan Penjaminan Mutu Internal 

 

Pasal 74 
1. Universitas mengadakan kerja sama dengan perguruan tinggi dan 

atau lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun dari luar 

negeri. 

2. Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan 

dengan mengutamakan kepentingan universitas. 

3. Kerja sama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen 

dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, 

penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk 

lain yang dianggap bermanfaat. 

4. Kerja sama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, 

penerbitan karya ilmiah bersama,  pelatihan dan tenaga penelitian 

bersama, pemanfaatan sumberdaya penelitian bersama dan bentuk-

bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.  

5. Kerja sama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk 

kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi, dan 

sebagainya.  

6. Kerja sama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh 

Rektor sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri harus 

mendapat persetujuan Badan Penyelenggara dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  
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Pasal 75 

1. Pengawasan untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan, dilakukan secara berjenjang dan 

bertanggung jawab.  

2. Mekanisme pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud 

ayat(1) pasal ini diatur dengan Keputusan Rektor dan/atau Badan 

Penyelenggara. 

 
 

Pasal 76 

1. Penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara 

berjenjang dan periodik. 

2. Penilaian mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh 

Unit Penjaminan Mutu Internal (bersifat internal). 

3. Penilaian mutu yang bersifat eksternal dapat dilakukan oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga 

Akreditasi Mandiri (LAM), atau lembaga lain dengan standar 

dalam negeri maupun standar dari luar negeri. 

4. Mekanisme palaksanaan penilaian mutu sebagaimana dimaksud 

ayat (1) , (2), dan (3)  pasal ini diatur dengan Keputusan Rektor.   
 

 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 77 

Dalam kondisi darurat, Badan Penyelenggara dapat mengambil 

kebijakan tertentu untuk menjamin kelangsungan Universitas.   
 

 

BAB XI 

PENUTUP 

Pasal 78 
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur kemudian 

dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Badan Penyelenggara.  

2. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka statuta Universitas 

sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 

 

            

`          Ditetapkan di  Surabaya 

                  Tanggal: 14 Juli 2015             

                         Ketua,        Sekretaris, 

 

 

 
Prof. Dr. H. Iskandar Wirjokusumo, M.Sc.   Drs. H. Djoko Adi Walujo, S.T., M.M. DBA    
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