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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNya
penyusunan Statuta Universitas PGI Ronggolawe (Unirow) Tuban dapat diselesaikan dengan
baik.
Statuta ini merujuk pada Peraturan Menteri Riset,Teknologi

Dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta
Perguruan Tinggi Swasta.
Statuta Universitas

'.

dalam menyelenggarakan

PGRI Ronggolawe

(Unirow) Tuban sebagai pedoman

dan mengelola kegiatan Akademik

Dasar

dan Non Akademik,

maka

selayaknya untuk dipahami, ditaati serta dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung
jawab semua jajaran Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban.
Tidak lupa kami menyampaikan

ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun Statuta

yang telah membantu dalam mempersiapkan, mengkaji dan merumuskan naskah Statuta.
Semoga Statuta Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban dapat memberikan
manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
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95IPPLP PTIHKlVII/2019

Nomor:

tentang
STATUTA UNIVERSITAS PGRI RONGGOLA WE (UNIROW) TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PERKUMPULAN

PENYELENGGARAN

LEMBAGA PENDIDIKAN

PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TUBAN
Menimbang

: a. bahwa Statuta merupakan peraturan dasar Pengelolaan perguruan tinggi
swasta yang digunakan

sebagai landasan penyusunan

peraturan

dan

prosedur operasional di Unirow Tuban;
b. bahwa dalam rangka menyesuaikan
perundangan-undangan

dengan ketentuan

yang berkaitan

dan peraturan

dengan penyelenggaraan

dan

pengelolaan perguruan tinggi perlu diadakan perubahan Statuta Unirow
Tuban;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf adan b, perlu menetapkan
Peraturan Perkumpulan Penyelenggaran Lembaga Pendidikan Perguruan
Tinggi

Persatuan

Guru Republik

Indonesia

Tuban

tentang

Statuta

Unirow Tuban;
Mengingat

1. Undang-Undang

Nomor

20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan

Nasional;
2. Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang
Perubahan

Atas

Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Nomor

16 Tahun

2001

tentang

Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan
Tinggi Swasta;

IV

8. Anggaran

Dasar

Penyelenggara

dan

Anggaran

Rumah

Tangga

Perkumpulan

Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru

Republik Indonesia Tuban.
Memperhatikan:

Hasil rapat Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan
Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Tuban tanggal 1
Juli 2019 dan Berita Acara penetapan dan Pengesahan Statuta Unirow
Tuban nomor 94IPPLP PTIHKlVII/20 19
MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN

PERKUMPULAN

PENDIDIKAN

PERGURUAN

REPUBLIK INDONESIA

PENYELENGGARA
TINGGI

TUBAN TENTANG

LEMBAGA

PERSATUAN

GURU

STATUTA UNIROW

TUBAN
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Perkumpulan

Penyelenggara

Lembaga

Pendidikan

Perguruan

Republik Indonesia Tuban, adalah Badan Penyelenggara
Tuban, selanjutnya disebut Badan Penyelenggara,

Tinggi Persatuan

Guru

Universitas PGRI Ronggolawe

sebagaimana

disahkan dengan Surat

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Nomor
AHU-I06.AH.01.06.

Tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011.

2. Universitas PGRI Ronggolawe Tuban selanjutnya disebut Unirow Tuban adalah satuan
pendidikan tinggi yang menyelenggarakan
3. Senat Unirow

Tuban,

selanjutnya

Tridharma Perguruan Tinggi.

disebut

Senat Universitas

adalah

organ normatif

tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Rektor
Unirow Tuban.
Pasal 2
(1) Isi Statuta Unirow dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.
(2) Peraturan

Badan Penyelenggara

tentang

Statuta Unirow Tuban ini disebut Statuta

Unirow.
Pasal 3
(1) Peraturan ini dapat diamandemen

(atau diubah) oleh Badan Penyelenggara,

setelah

memperoleh pertimbangan dari Senat Universitas.
(2) Usul untuk mengamandemen

(atau perubahan)

yang dimaksud pada ayat (1) dapat

berasal dari Badan Penyelenggara, Senat Unirow, dan/atau Rektor Unirow.

v

Pasal 4
(1) Terhitung

mulai

Penyelenggaran

tanggal
Lembaga

Peraturan

ini ditetapkan,

Pendidikan

Perguruan

Surat Keputusan

Tinggi Persatuan

Indonesia Tuban nomor 200/PPLP PT/HKlIXl2016

Perkumpulan
Guru Republik

tentang Statuta Universitas PGRI

Ronggolawe (Unirow) Tuban Tahun 2016-2021 dinyatakan tidak berlaku.
(2) Semua ketentuan

yang berlaku sebelum berlakunya

Peraturan

ini dinyatakan

tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus
Badan Penyelenggara dengan Peraturan Badan Penyelenggara.
Pasal 5
;

(1) Semua

peraturan

yang

diperlukan

untuk

melaksanakan

Peraturan

ini harus telah

diterbitkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan ini mulai berlaku.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 1 Juli 2019
GARAN LEMBAGA PENDIDIKAN
REPUBLIK INDONESIA TUBAN

sert_
ROKH DI, SE., MM.
NP A PGRI. 1300080031

Drs. SUHARSONO, M.Pd.
NPA PGRI. 1300080007
Pengawas,

2. Drs. H. SA
JIN, M.Si., M.Pd.
NP A PGRI. 1300080004
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LAMPIRAN

PERATURAN
PERKUMPULAN PENYELENGGARA

LEMBAGA PENDIDIKAN

PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TUBAN
Nomor:

95/PPLP PT/HKlVIII2019

tentang
STATUTA UNIVERSITAS PGRI RONGGOLA WE (UNIROW) TUBAN
;

PEMBUKAAN
Dalam rangka ikut berperan serta dalam proses mencerdaskan bangsa, dan mewujudkan
visi misi dan perjuangan PGRI maka pada tanggal 5 Juli 2005 dengan surat nomor
202/PPLP

Perkumpulan

PT/PGRlIVIII2005,

Pembina Lembaga Pendidikan

Perguruan

Tinggi PGRI Tuban mengajukan permohonan ke Dirjen Dikti Perubahan dari IKIP PGRI
Tuban dan Akademi Perikanan PGRI Tuban menjadi Univertitas.
Dengan SK Mendiknas RI Nomor: 08/D/O/2007 Tanggal 4 Januari 2007, maka berdirilah
Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban. Unirow Tuban lahir dari penggabungan
dua perguruan tinggi, yaitu IKIP PGRI Tuban dan Akademik Perikanan PGRI Tuban. IKIP
PGRI Tuban dengan Program Studi: PPKn (S1), Pendidikan Ekonomi Akuntansi (S1),
Pendidikan Biologi (S 1), Pendidikan Matematika

(S 1), Pendidikan Bahasa dan Sastra

Indonesia (S 1), Pendidikan Bahasa Inggris (S 1). dan Akademi Perikanan PGRI Tuban,
Program

Studi: Budidaya

Manajemen

Sumberdaya

Perikanan
Perikanan

(D3), Pengelolaan

Hasil Perikanan

(D3). Untuk memenuhi

persyaratan

(D3), dan
terbentuknya

sebuah Universitas ada penambahan program studi baru, di antaranya: Ilmu Komunikasi
(S 1), Ilmu Politik (S 1), Ilmu Kelautan (S 1), Ilmu Perikanan (S 1), Teknik Industri (S 1),
Teknik Informatika (S 1), Biologi (S 1), dan Matematika (S 1).
Universitas

PGRI Ronggolawe

(Unirow) di Tuban diselenggarakan

oleh Perkumpulan

Pembina Lembaga Pendidikan

Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik

(PPLP-PT

PGRI)

Selanjutnya

Pendidikan

Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) (S1) berdasarkan

Penyelenggaraan
Kemudian

di Tuban.

Unirow

Tuban

dari Ditjen Dikti Nomor: 440/D/T12008

disusul Pembukaan

Program

Studi Pendidikan

membuka

Indonesia

Program

Studi

Surat Ijin

tanggal 30 Januari 2008.
Guru Sekolah Dasar (S 1)

berdasarkan Surat Ijin Penyelenggaraan dari Ditjen Dikti Nomor: 89S/D/T12009 tanggal 11
Juni 2009.

Sebagai Universitas yang berbasis jati diri PORI, ditunjukkan dalam nama Unirow Tuban
yang memiliki karakteristik:
• Profesional;
• Perjuangan;
• Ketenagakerjaan.
Unirow

Tuban

dijiwai

semangat

bekerjasama dalam penyelenggaraan

PORI

dalam

melibatkan

berbagai

pihak

untuk

pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat

manusia dan kelestarian lingkungan.
Atas dasar semangat tersebut, Unirow Tuban menyelenggarakan

pendidikan tinggi dengan

mewujudkan dan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek
Kognitif, dan Aspek Psikomotorik.
Di dalam komunitas akademik, Unirow Tuban menjalankan pendidikan dan pembelajaran,
penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan

secara sungguh-

sungguh etika akademik.
Dengan demikian sebagai komunitas

akademik dan sekaligus komunitas

etik, Unirow

Tuban harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.
Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Unirow
Tuban.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:
1. Statuta Unirow adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan
Unirow Tuban.
2. Rencana Pengembangan

Jangka Panjang, selanjutnya disebut RPJP adalah rumusan

arah pengembangan Unirow Tuban dalam bidang akademik dan non akademik untuk
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian
RPJP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKA T adalah rumusan
rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja
tersebut.
5. Perkumpulan Penyelenggara

Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru

Republik Indonesia Tuban, adalah Badan Penyelenggara Universitas PORI Ronggolawe
(Unirow) Tuban, selanjutnya

disebut Badan Penyelenggara,

sebagaimana

disahkan

dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Keputusan Nomor AHU-I06.AH.01.06.

Tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011.
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6. Universitas PGRI Ronggolawe Tuban selanjutnya disebut Unirow Tuban adalah satuan
pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Senat Universitas PGRI Ronggolawe

Tuban, selanjutnya disebut Senat Universitas

adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang
akademik kepada Rektor Unirow Tuban.
8. Senat Fakultas

adalah

organ normatif

tertinggi

tingkat

Fakultas

yang bertugas

memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Dekan.
9. Fakultas adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu atau sekelompok bidang ilmu,
teknologi, atau seni di lingkungan Unirow Tuban.
10. Program Studi, selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu
jenis

pendidikan

akademik,

pendidikan

profesi,

dan/atau

pendidikan

vokasi

di

lingkungan Unirow Tuban.
11. Dosen adalah pelaksana kegiatan akademik di Prodi.
12. Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan non akademik.
13. Pengurus Badan Penyelenggara adalah organ Perkumpulan Penyelenggara Lembaga
Pendidikan

Perguruan

bertanggungjawab

Tinggi Persatuan

atas

kepengurusan

Guru Republik
Perkumpulan

lndonesia
Penyelenggara

Tuban

yang

Lembaga

Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Tuban.
14. Rektor adalah pemimpin tertinggi Unirow Tuban.
15. Dekan adalah pemimpin tertinggi Fakultas.
16. Ketua Program Studi (Prodi) adalah pemimpin tertinggi Prodi.
17. Menteri adalah menteri

yang bertanggungjawab

di bidang riset, teknologi

dan

pendidikan tinggi.
BAB II
IDENTITAS
Bagian Kesatu
Status, Kedudukan, dan Hari Jadi
Pasal 2
(1) Unirow Tuban merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dikti).
(2) Unirow Tuban berkedudukan di jalan Manunggal nomor 61 kelurahan Gedongombo
kecamatan Semanding kabupaten Tuban propinsi Jawa Timur.
(3) Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru
Republik Indonesia Tuban yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara merupakan
Badan Penyelenggara Unirow Tuban.
3

(4) Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru
Republik lndonesia Tuban berkedudukan di jalan Manunggal nomor 63A kelurahan
Gedongombo kecamatan Semanding kabupaten Tuban propinsi Jawa Timur.
(5) Unirow Tuban berdiri pada tanggal 4 Januari 2007 atas dasar Surat Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 08/D/0/2007.
(6) Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru
Republik Indonesia Tuban didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 155 tanggal 27
April 2011 yang dibuat oleh Notaris Nanik Purwaningsih, SH yang telah mendapatkan
pengesahan

dari Menteri

Hukum

dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Nomor AHU-I06.AH.OI.06.

Republik

lndonesia

Tahun 2011.

(7) Tanggal 4 Januari ditetapkan sebagai Hari Lahir (Dies Natalis) Unirow Tuban.
Bagian Kedua
Lambang, Bendera, Hymne, Mars, Busana Akademik, dan Busana Almamater
Pasal 3
(1) Unirow mempunyai lambang bentuk bersegi lima yang di dalamnya terdapat:
a. Tulisan UNIVERSITAS PGRI RONGGOLA WE TUBAN yang dibuat melingkar;
b. Gambar kuda yang berdiri diatas buku.
Lambang Unirow Tuban adalah:

1. Lambang Unirow Tuban memiliki makna sebagai berikut:
a. Bingkai
Bingkai dengan 5 (lima) sudut lancip berbentuk segi 5 (lima) melambangkan
filsafat Pancasila sebagai landasan hidup Unirow Tuban. Bentuk bunga teratai
terkandung

maksud

bahwa

Unirow

Tuban

lingkungan dalam membangun citra kejayaannya.
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selalu

dapat

bersinergi

dengan

b. Penyangga, Buku dan Kuda
Penyangga, Buku, .dan kuda
Penyangga

berdiri

putih melambangkan

mencerminkan

watak

Unirow

Tuban.

dasar yang kokoh dan niatan tulus untuk

mencerdaskan anak bangsa. Buku berwarna merah tembaga melambangkan bahwa
Unirow Tuban berwatak pendidik dan pengembang

IPTEKS dengan semangat

juang yang kokoh dan ulet sebagaimana diamanatkan oleh induk organisasi PORI.
Kuda berdiri berwarna putih melambangkan

ketokohan yang suci dari Adipati

Ronggolawe, Bupati ke-2 Tuban (tahun 1282-1291). Jadi, Unirow Tuban berwatak
pendidikan dan pengembang IPTEKS dan Olah Raga dengan semangat juang yang
kokoh, ulet, dan suci untuk mencerdaskan anak bangsa. Makna organisatorisnya
adalah bahwa Unirow Tuban di bawah naungan organisasi PORI dan bertempat di
Kabupaten Tuban.
c. Sayap
Sayap mencerminkan

prinsip pengembangan

dan mempunyai

makna historis

Unirow Tuban. Sayap di bagian kanan-kiri buku berwarna kuning melambangkan
bahwa dalam mendidik dan mengembangkan
untuk diabdikan kepada pembangunan
Masing-masing

sayap mempunyai

IPTEKS dilandasi keluruhan budi

masyarakat daerah, bangsa, dan negara.

7 (tujuh) bulu, mengandung

makna historis

bahwa berdirinya Unirow Tuban pada tahun 2007.
d. Sebutan Singkatan UNIROW
Sebutan singkatan UNIROW berwarna biru langit/biru laut yang tertulis di atas pita
putih melambangkan cita-cita yang tinggi, luhur, dan berjiwa besar.
e. Arti Keseluruhan
Unirow Tuban yang berdiri pada tahun 2007, dibawah naungan organisasi PGRI
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berwatak pendidik
dan pengembang IPTEKS dengan semangat juang yang kokoh, ulet, dan suci serta
bercita-cita tinggi, luhur, dan berjiwa besar, selalu membina citra kejayaannya, dan
bersinergi dengan lingkungannya dalam mengabdikan diri kepada pembangunan
masyarakat daerah, bangsa, dan negara.
f. Arti Warna
a. Putih (kode warna #FFFFFF 255 255 255, CMYK 0, 0,

°

0, HVS 0, 0, 100)

dengan arti kesucian dan berjiwa besar.
b. Merah Tembaga (kode warna #CD7F32, CMYK 25, 59, 86, 0, HVS 30, 75.6,
8004) semangat juang yang kokoh dan ulet.
c. Kuning (kode warna #FFFFOO, RGB 255 255 0, CMYK 0, 0, 255, 0, HSV 60,
100, 100) dengan arti kelururan budi.
d. Biru (kode warna 46 82 B4 70 130 180 dengan arti profesionalitas, kecerdasan,
dan kepercayaan diri.
e. Hitam (kode warna #000000, ROB
dengan arti ketabahan dan keabadian.
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°°°

CMYK 0, 0, 0, 255 HVS 0, 0, 0)

(2) Ketentuan
Peraturan

lebih

lanjut

mengenal

ukuran

dan penggunaan

lambang

diatur

dalam

Rektor.
Pasal 4

Unirow

Tuban

memiliki

panjang

berbanding

bendera

berbentuk

lebar 3:2 (tiga berbanding

#FFFFOO, RGB 255 255 0, CMYK
terdapat

lambang

Unirow

#FFOOOO, RGB 255
menggunakan

4 (empat)

°°

persegi

dua) berwarna

panjang

dengan

dasar kuning

0, 0, 255, 0, HSV 60, 100, 100) dan

dengan

tulisan

CMYK 0, 255, 255,

huruf capital. Bendera

°

UNIROW

berwarna

ukuran

(kode warna
di

merah

tengahnya

(kode

warna

HVS 0, 100, 100) di bawah lambang dengan

Unirow Tuban sebagai berikut:

(1). Setiap Fakultas memiliki bendera sebagai berikut:
a. Bendera

Fakultas

warna #FFD700,

Keguruan

RGB 255

terdapat

Keguruan

°°

berwarna

RGB 255 215 0, CMYK 0,17,94,0,

tengah-tengahnya
Fakultas

dan Ilmu Pendidikan

lambang

Unirow

dan Ilmu Pendidikan

CMYK

0, 255, 255,

°

Emas

HSV 51,100,100)

selia, di bawah

berwarna

dasar

merah

lambang

(kode
dan di

bertuliskan

(kode warna #FFOOOO,

HVS 0, 100, 100) dengan

gambar

sebagai

berikut:

HKtLJ\,

b. Bendera

Fakultas

Perikanan

#OOFFFF, RGB 0255255,
tengahnya

terdapat

Perikanan

dan Kelautan

CMYK 0, 255, 255,

°

dan Kelautan
CMYK

lambang

~!.:\DIDIM\

1

Unirow

berwama

berwarna

100,0,0,0,

dasar Biru Laut (kode warna

HSV 180, 100, 100) dan di tengah-

serta di bawah lambang
merah

(kode

wama

bertuliskan

#FFOOOO, RGB 255

HVS 0, 100, 100), dengan gambar sebagai berikut:
6

Fakultas

°°

c. Bendera Fakultas

llmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna

#FF8COO, RGB 255 1400) dan di tengah-tengahnya
di bawah

lambang

bertuliskan

Hitam (kode warna #000000,

Fakultas

°°°

RGB

dasar Oranye (kode warna

terdapat lambang Unirow serta

Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik

0, CMYK

berwarna

93, 88, 89, 90 HVS 0, 0, 0),

dengan gambar sebagai berikut:

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

d. Bendera
RGB

°°

Fakultas

Teknik

berwarna

dasar

Biru Dongker

(kode

warna

#000080,

128, CMYK 100, 99, 56, 46, HSV 240, 100, 50) dan di tengah-tengahnya

terdapat

lambang

berwarna

Kuning

Unirow

selia di bawah

lambang

bertuliskan

(#FFFFOO, RGB 255 255 0, CMYK

Fakultas

Teknik

0, 0, 255, 0, HSV 60, 100,

100) dengan gambar sebagai berikut:

e. Bendera

Fakultas

Matematika

dan Ilmu Pengetahuan

(kode warna #FFOOOO, RGB 255

°

Unirow

bertuliskan

serta di bawah

(kode warna #FFFFFF

lambang

Alam berwarna

0) dan di tengah-tengahnya

255 255 255, CMYK

gambar sebagai berikut:

7

Fakultas
0, 0,

°

dasar Merah

terdapat

MIP A berwarna

lambang
Putih utih

0, HVS 0, 0, 100), dengan

(2). Ketentuan

lebih lanjut mengenai

Fakultas diatur dalam Peraturan

ukuran dan penggunaan

bendera

Rektor.
Pasal 5

(1) Unirow memiliki

Hymne dan Mars

(2) Hymne sebagaimana

yang dimaksud

pada ayat (1) sebagai berikut:
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(3) Mars sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
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(4) Ketentuan

lebih lanjut mengenai

dalam Peraturan

penggunaan

Hyme dan Mars Unirow

Tuban diatur

Rektor.
Pasal 6

(1) Unirow Tuban memiliki busana Akademik
(2) Busana

akademik

dan busana Almamater.

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) adalah

busana

Senat dan

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (2) berupa

toga wisuda,

Wisudawan.
(3) Busana

akademik

topi

wisuda, sleber, samir, kalung, dan gordon.
(4) Busana Senat sebagaimana
-

dimaksud

Busana Senat dari unsur Pimpinan:

pada ayat (2) sebagai berikut:
Rektor dan Wakil Rektor, warna toga Hitam,

kalung dan gordon wama Emas.

-

Busana

Senat

disesuaikan

dari

dengan

unsur

Dekan,

warna

warna

dasar

bendera

toga

Hitam

fakultas

dengan

kombinasi

masing-masing,

kalung

yang
dan

gordon wama Perak.

Toga Dekan FKlP

toga Dekan Fakanlut

Toga Dekan FISIP

11

Toga Dekan F T

Toga Dekan MlP A

- Busana Senat dari unsur Profesor, warna toga Hitam dengan kombinasi disesuaikan
dengan warna dasar bendera fakultas masing-masing,

bergaris di setiap tangan,

kalung clan gordon warna perak.

Wakil dari FKIP

Wakil dari Fakanlut

Wakil dari FISIP

Wakil dari F T

Wakil dari MlP A

- Busana Senat dari unsur Ketua Lembaga, Ketua Unit Penunjang dan/atau Unit
Pelaksana Teknis bidang Akademik, dan Wakil Dosen warna toga hitam.

(5) Busana Wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), warna toga hitam dengan
samir dan sleber yang warnanya disesuaikan dengan warna dasar bendera fakultas
masing-masing dengan gordon yang digantungkan pada samir.

1t
......

Toga Mahasiswa FKIP

Toga Mahasiswa Fakanlut

Toga Mahasiswa FISIP

]2

Toga Mahasiswa FT

Toga Mahasiswa Mll)A

(6) Busana Almamater

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) berupa jas Almamater,

dasi

dan topi.
(7) Jas Almamater

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (6). berwarna

dasar Biru Dodger

(kode 1E 90 FF 30 144255)

(8) Ketentuan

lebih

Almamater

lanjut

mengenai

penggunaan

busana

Unirow Tuban diatur dalam Peraturan

Akademik

dan

busana

Rektor.

BAB III
VISI, MISI, DAN TUJUAN
Pasal 7
(1) Visi Unirow Tuban menjadi

Universitas

yang Unggul

dan Profesional

Berlandaskan

Jati Dili PORI pada Tahun 2035.
(2) Unggul sebagaimana
1. Unirow

dimaksud

Tuban

perkembangan
2. Segenap

pada ayat (1) mengandung

berusaha

keilmuan

sivitas

menjadi

pendidikan

akademika

makna:

Universitas

yang

mampu

dan IPTEKS pada tingkat ASEAN;

Unirow

Tuban

mampu

menghasilkan

kreatif dan inovatif dalam bidang IPTEKS sehingga kompetitif
(3) Profesional
memiliki

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) mengandung

artinya orang tersebut harus benar-benar

yang berkaitan

harus dapat menguasai,
dengan

tapi harus memiliki
(4) Pernyataan

organisasi

minimalnya

etika yang diterapkan

makna

perjuangan,

makna seseorang
meliputi:

yang

Skill,

Knowledge, yang artinya

berwawasan

mengenai

ilmu lain

di dalam bidangnya.

Jati Diri PORI'
berlandaskan

organisasi

yang

Attitude, yang artinya bukan hanya pintar, akan

bidangnya.

"Berlandaskan

menganndung

ahli di bidangnya.

karya

di tingkat ASEAN.

tiga hal pokok yang ada di dalam dirinya, yang diantaranya

orang tersebut

mengikuti

tiga

sebagaimana
karakter

profesi, dan organisasi

cmnya.
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utama

dimaksud

pada

ayat (1)

PORI,

yaitu

sebagai

ketenagakerjaan

beserta ciri-

Pasal 8
Misi Unirow Tuban yaitu:
a. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS
dan jati diri PORI;
b. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS;
c. Menyelenggarakan

pengabdian

kepada masyarakat

secara profesional berbasis pada

perkembangan IPTEKS dan jati diri PORI;
d. Mengembangkan

kerjasama saling menguntungkan

dengan berbagai pihak di bidang

IPTEKS; dan
e. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara profesional berbasis pada jati diri
PORI.
Pasal 9
Tujuan Unirow Tuban yaitu:
a. Menghasilkan

sivitas akademika yang profesional di bidang perkembangan

IPTEKS

dan memiliki jati diri PORI;
b. Menghasilkan

penelitian yang dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan

IPTEKS;
c. Menghasilkan pengabdian masyarakat di bidang IPTEKS secara professional;
d. Menghasilkan

kerjasama

dengan

berbagai

pihak

secara

profesional

dan

saling

menguntungkan untuk menunjang mutu lulusan; dan
e. Mewujudkan tata pamong dan tata kelola secara profesional dan berbasis pada jati diri
PORI untuk menghasilkan sivitas akademika yang unggul.
Pasal 10
(1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 8, dan 9,
Unirow Tuban menyusun:
a. RP1P yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
b. Renstra yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
c. RKA T yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program
dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RP1P sebagaiman tersebut pada ayat (1) huruf a
ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra dan RKA T sebagaiman tersebut pada ayat
(1) huruf b dan c ditetapkan oleh Rektor Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.
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Pasal 11
Tonggak. Capaian Visi

1. Tahun 2015-2019.
Pembenahan Prodi dan SDM serta Pemenuhan SNPT
2. Tahun 2019-2023.
Good University Governance
3. Tahun 2023-2027.
Pencapaian Daya Saing pada Tingkat Nasional
National Kompetitiveness
4. Tahun 2027-2031
Persiapan menuju Reputasi Regional (ASEAN)
International Accreditation
5. Tahun 2031-2035
Mencapai Reputasi Regional (ASEAN)
International Competitiveness

BABIV
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
Pasal 12
Pengaturan Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi:
a. Otonomi perguruan tinggi;
b. Pola pengelolaan perguruan tinggi;
c. Tata kelola perguruan tinggi; dan
d. Akuntabilitas publik.
Bagian Pertama
Otonomi Perguruan Tinggi
Pasal 13
(1) Pengaturan

otonomi

di Unirow

dilaksanakan

berdasarkan

prinsip

akuntabilitas,

transparansi, nirlaba, penjaminan mutu dan efektivitas serta efisiensi.
(2) Unirow

memiliki

otonomi

untuk

mengelola

sendiri lembaganya

sebagai pusat

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
(3) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas otonomi dibidang akademik dan dibidang non akademik
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(4) Otonomi di bidang akademik pada ayat (3) meliputi penetapan norma dan kebijakan
operasional serta pelaksanaan:
1. Pendidikan;
2. Penelitian; dan
3. Pengabdian kepada masyarakat,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Otonomi di bidang non akademik pada ayat (3) meliputi penetapan norma dan
kebijakan operasional serta pelaksanaan:
1. Organisasi;
2. Keuangan;
3. Kemahasiswaan;
4. Ketenagaan; dan
5. Sarana prasarana;
yang diatur oleh Badan

Penyelenggara

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
Pasal 14

(1) Otonomi pengelolaan akademik di Unirow meliputi:
1. Penetapan norma, kebijakan dan pelaksanaan pendidikan;
2. Penetapan

norma,

kebijakan

operasional,

serta

pelaksanaan

penelitian

dan

pengabdian kepada masyarakat.
(2) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan pada ayat (1)
point 1 terdiri atas:
a. Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
b. Kurikulum program studi;
c. Proses pembelajaran;
d. Penilaian hasil belajar
e. Persyaratan kelulusan; dan
f. Wisuda
Pasal 15
(l)

Otonomi pengelolaan non akademik di Unirow meliputi:
1. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi;
2. Penetapan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan keuangan;
3. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan;
4. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan; dan
5. Penetapan norma, kebijakan

operasional,

prasarana;
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dan pelaksanaan

pemanfaatan

sarana

(2) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi pada ayat (1)
poin 1 terdiri atas rencana strategis, rencana kerja tahunan dan sistem penjaminan mutu
internal
(3) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan pada ayat (1) poin
2 dengan cara membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridhanna
Perguruan

Tinggi dan sistem pencatatan

dan pelaporan

keuangan

sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.
(4) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksananan kemahasiswaan pada ayat
(1) poin 3 terdiri atas:
1. Kegiatan kemahasiswaan, intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
2. Organisasi kemahasiswaan; dan
3. Pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
(5) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan pada ayat (1)
poin 4 terdiri atas:
1. Penugasan dan pembinaan sumberdaya manusia;
2. Penyusunan target kerja dan jenjang karir sumberdaya manusia.
(6) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan

pemanfaatan

prasarana pada ayat (1) poin 5 terdiri atas penggunaan, pemeliharaan,

sarana dan
pemanfaatan

sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi
Pasal 16
(1) Pengaturan pola pengelolaan Unirow memuat antara lain:
a. Pola pengelolaan sarana dan prasarana;
b. Pola pengelolaan anggaran;
c. Pola pengelolaan kerja sama;
d. Pola pengelolaan pendanaan dan kekayaan; dan
e. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pola pengelolaan Unirow diatur bab tersendiri.
Bagian Ketiga
Tata Kelola Perguruan Tinggi
Pasal 17
(l) Pengaturan tata kelola Unirow memuat antara lain:
a. Identitas Unirow;
b. Visi, misi dan tujuan Unirow;
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c. Pengaturan unsur organisasi;
d. Pengaturan nama dan susunan organ Unirow;
e. Pengaturan nama dan jumlah unit organisasi Unirow;
f. Pengaturan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab organ/unit organisasi Unirow;
g. Pengaturan

masa jabatan

pimpinan

dan anggota

organ

serta pimpinan

unit

organisasi Unirow;
h. Pengaturan persyaratan pimpinan dan anggota organ serta pimpinan unit organisasi
Unirow;
1.

Pengaturan tata cara pengangkatan dan penetapan pimpinan organ serta pimpinan
unit organisasi Unirow;

J. Pengaturan dosen dan tenaga kependidikan; dan
k. Pengaturan mahasiswa dan alumni;
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata kelola Unirow diatur bab tersendiri.
Bagian Keempat
Akuntabilitas Publik
Pasal 18
(1) Akuntabilitas

publik

adalah

perwujudan

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

yang telah diamanatkan

oleh pemangku

suatu

perguruan

tinggi

untuk

pelaksanaan program dan kegiatan

kepentingan

perguruan tinggi secara terukur dengan sasaran/target

berdasarkan

visi dan misi

kinerja yang telah ditetapkan

melalui laporan kinerja perguruan tinggi yang disusun secara periodik.
(2) Akuntabilitas publik Unirow terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabiltas non
akademik.
(3) Akuntabilitas publik Unirow diwujudkan melalui pemenuhan atas:
a. Kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Unirow;
b. Pemenuhan target yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara; dan
c. Standar nasional pendidikan tinggi melalui penerapan

sistem penjaminan

mutu

pendidikan tinggi.
(4) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada menteri
dan Badan Penyelenggara

sesuai dengan kewenangan masing-masing

dalam bentuk

laporan tahunan.
Pasal 19
(1) Unirow melaksanakan

pelaporan

akademik dan non akademik secara transparan,

obyektif, jujur, dan akuntabel di bawah tanggungjawab
(2) Hasil pelaporan

pertanggung

jawaban

Rektor

Rektor pada ayat (1) dilaporkan

pemangku kepentingan
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kepada

BABV
PENYELENGGARAAN

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
Pasal 20

(1) Unirow menyelenggarakan
(2) Penyelenggaraan

program pendidikan akademik dan profesi.

Tridharma

Perguruan Tinggi di Unirow sesuai dengan Standar

Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.
(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. Standar Nasional Pendidikan;
2. Standar Nasional Penelitian; dan
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
(4) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(5) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar
penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
(6) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sejumlah
standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang melampaui Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
Bagian Pertama
Standar Nasional Penyelengaraan Pendidikan
Pasal 21
(1) Standar Nasional Pendidikan di Unirow terdiri atas:
a. Standar kompetensi lulusan;
b. Standar isi pembelajaran;
c. Standar proses pembelajaran;
d. Standar penilaian pembelajaran;
e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
h. Standar pembiayaan pembelajaran.
(2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana
dalam menyusun, menyelenggarakan,

dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan

dan mengevaluasi kurikulum.
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Pasal 22
(1) Standar kompetensi lulusan di Unirow merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
kemampuan

lulusan yang mencakup

sikap, pengetahuan,

dan keterampilan

yang

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
lulusan

sebagaimana

pengembangan

dimaksud

standar

penilaian pembelajaran,

pada ayat (1) digunakan

isi pembelajaran,

standar

proses

sebagai

acuan utama

pembelajaran,

standar dosen dan tenaga kependidikan,

standar

standar sarana dan

prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan
pembelajaran.
(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. Mengacu

pada deskripsi

capaian pembelajaran

lulusan Kerangka

Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI); dan
b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
Pasal 23
(1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) merupakan perilaku benar dan
berbudaya

sebagai hasil dari internalisasi

tercermin

dalam

pengalaman

kehidupan

kerja mahasiswa,

spiritual

dan aktualisasi nilai dan norma yang

dan sosial

melalui

proses

penelitian dan/atau pengabdian

pembelajaran,

kepada masyarakat

yang terkait pembelajaran.
(2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) merupakan penguasaan
konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang
diperoleh
mahasiswa,

melalui

penalaran

penelitian

dalam

dan/atau

proses

pengabdian

pembelajaran,
kepada

pengalaman

masyarakat

yang

kerja
terkait

pembelaj aran.
(3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) merupakan kemampuan
melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau
instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
a. Keterampilan

umum sebagai kemampuan

setiap lulusan dalam rangka menjamin

kerja umum yang wajib dimiliki oleh

kesetaraan

kemampuan

lulusan sesuai

tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
b. Keterampilan

khusus sebagai kemampuan

kerja khusus yang wajib dimiliki oleh

setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
(4) Pengalaman

kerja mahasiswa

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3)

berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu,
berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan
lain yang sejenis.
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Pasal 24
(1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran
lulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk
setiap tingkat program dan jenis pendidikan

tinggi, ditetapkan melalui Peraturan

Menteri.
(2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
ditambah oleh Unirow.
(3) Rumusan

pengetahuan

pembelajaran

dan

keterampilan

khusus

sebagaibagian

dari

capaian

lulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (3)

hurufb, wajib disusun oleh:
a. Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
b. Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
(4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu
kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan

untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran

lulusan.
(5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji
dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.
(6) Ketentuan

mengenai

penyusunan,

pengusulan,

pengkajian,

penetapan

rumusan

capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam Peraturan
Menteri.
Pasal 25
(1) Pendidikan

diselenggarakan

dengan

kurikulum

yang dikembangkan

di Unirow

berdasarkan peraturan pendidikan tinggi, KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
Visi Misi Unirow, profil lulusan, dan memenuhi menjawab tantangan nasional dan
global.
(2) Kurikulum

sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dikembangkan

Unirow dengan

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi
untuk setiap Program Studi yang pengembangan kualifikasi kemampuan lulusan yang
mencakup sikap, pengetahuan,

dan keterampilan

yang dinyatakan dalam rumusan

capaian pembelajaran lulusan.
(3) Pengembangan kurikulum di Unirow sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. Perumusan profil lulusan;
2. Perumusan pencapaian pembelajaran;
3. Pembentukan bahan kajian;
4. Pembentukan mata kuliah;
5. Penyusunan rencana pembelajaran;
6. Proses dan penilaian pembelajaran;
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7. Dosen dan tenaga kepandidikan; dan
8. Sarana pembelajaran;
(4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:
1. Agama;
2. Pancasila;
3. Kewarganegaraan; dan
4. Bahasa Indonesia.
Pasal 26
(1) Standar kompetensi lulusan di Unirow merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
kemampuan

lulusan yang mencakup

sikap, pengetahuan,

dan keterampilan

yang

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
(3) Kedalaman

dan keluasan

materi pembelajaran

pada program

profesi,

spesialis,

magister, magister terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian
kepada masyarakat.
Pasal 27
(1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 26 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada
deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) sebagai berikut:
a. Lulusan program sarjana Unirow paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang
pengetahuan dan keterampilan

tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian

khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
b. Lulusan program profesi Unirow paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang
pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
c. Lulusan program magister Unirow paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi
bidang pengetahuan tertentu.
(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
Pasal 28
(l) Proses pembelajaran di Unirow memiliki kriteria standar minimal tentang pelaksanaan
pembelajaran pada program studi untuk memperoleh

capaian pembelajaran

lulusan

yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran,
pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
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(2) Karakteristik proses pembelajaran

di Unirow bersifat interaktif, holistik, integratif,

saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
(3) Perencanaan proses pembelajaran

di Unirow disusun untuk setiap mata kuliah dan

disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain, dimana RPS
ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok
keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
(4) Pelaksanaan proses pembelajaran

di Unirow pada setiap mata kuliah berlangsung

dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan
belajar tertentu dan dilaksanakan

sesuai RPS atau istilah lain dengan karakteristik

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Unirow dituangkan dalam
bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
(6) Setiap mata kuliah dapat menggunakan

satu atau gabungan dari beberapa metode

pembelajarandan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
(7) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
a. Kuliah;
b. Responsi dan tutorial;
c. Seminar; dan
d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
(8) Beban belajar mahasiswa Unirow dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester
(SKS).
(9) Setiap 1 (satu) tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan
semester genap yang masing-masing

terdiri dari 16 (enam belas) minggu efektif,

termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir.
(10) Di antara semester gasal dan semester genap, Unirow dapat menyelenggarakan
semester antara untuk remediasi, pengayaan, dan percepatan.
(11) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diselenggarakan:
a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS;
c. Sesuai beban belajar mahasiswa

untuk memenuhi capaian pembelajaran

yang

telah ditetapkan; dan
d. Apabila semester antara diselenggarakan

dalam bentuk perkuliahan, tatap muka

paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan
ujian akhir semester antara.
(12) Beban belajar mahasiswa program sarjana Unirow setelah 2 (dua) semester pada
tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat)
SKS per semester pada semester berikut bagi mahasiswa yang mempunyai indeks
prestasi semester (lPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi
etika akademik.
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(13) Masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana Unirow paling lama 7 (tujuh)
tahun akademik atau 14 (empat belas) semester, dengan beban belajar mahasiswa
paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS;
(14) Masa dan beban belajar mahasiswa program profesi Unirow paling lama 3 (tiga)
tahun akademik atau 6 (enam) semester dengan beban belajar mahasiswa paling
sedikit 24 (dua puluh empat) SKS;
(15) Masa dan beban belajar mahasiswa program pasca sarjana Unirow paling lama 4
(empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester dengan beban belajar mahasiswa
paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS;
(16) Program profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (14) diselenggarakan

sebagai

program lanjutan yang terpisah dari program sarjana;
(17) 1 (satu) SKS pada proses pemberlajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:
a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
dan
c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
(18) 1 (satu) SKS pada proses pemberlajaran berupa seminar atau bentuk lainnya yang
sejenis terdiri atas:
a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
(19) Perhitungan

beban belajar dalam bentuk sistem blok, modul, atau bentuk lain

ditetapkan sesuai kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
(20) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran
bengkel,

praktik

lapangan,

penelitian,

berupa praktikum, praktik studio, praktik
pengabdian

kepada masyarakat,

dan/atau

proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu
per semester.
Pasal 29
(l)

Standar penilaian

pembelajaran

di Unirow merupakan

penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa

kriteria minimal

tentang

dalam rangka pemenuhan

capaian

pembelajaran lulusan.
(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di Unirow sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) mencakup:
a. Prinsip penilaian;
b. Teknik dan instrumen penilaian;
c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
d. Pelaksanaan penilaian;
e. Pelaporan penilaian; dan
f. Kelulusan mahasiswa.
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(3) Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
edukatif,

otentik,

obyektif,

akuntabel,

Unirow mencakup

dan transparan

yang

dilakukan

pnnsip
secara

terintegrasi terhadap penguasaan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.
(4) Teknik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa Unirow terdiri atas, unjuk kerja,
tes tertulis, tes lisan, partisipasi, angket dan observasi.
(5) Instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa Unirow terdiri atas penilaian
proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau
karya desain.
(6) Mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa Unirow terdiri atas:
a. Menyusun,

menyampaikan,

menyepakati

tahap,

teknik,

instrumen,

kriteria,

indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana
pembelajaran;
b. Melaksanakan
indikator,

proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria,

dan bobot

penilaian

yang memuat

prinsip

penilaian

sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3);
c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan

hasil penilaian

kepada mahasiswa; dan
d. Mendokumentasikan

penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel

dan transparan.
(7) Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa

Unirow mencakup tahap

perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian
hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
(8) Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa Unirow dilakukan sesuai
dengan rencana pembelajaran oleh:
a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;
dan/atau
c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan

pemangku

kepentingan yang relevan.
(9) Hasil akhir penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa Unirow dalam menempuh
suatu mata kuliah,

merupakan

integrasi

antara berbagai

teknik dan instrumen

penilaian yang digunakan.
(10) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh
suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
a. HurufAsetara

dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;

b. HurufB setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
c. HurufC setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
d. HurufD setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
e. HurufE setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
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Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada
kisaran

°

(nol) sampai 4 (empat).

(11) Hasil penilaian setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran
diumumkan kepada mahasiswa.
(12) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan
indeks prestasi semester (IPS).
(13) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan
dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
(14) Mahasiswa Unirow dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar
yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh
program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
(15) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan
predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

~

a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK
2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai
IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih
dari 3,50 (tiga koma nol).
(16) Mahasiswa program profesi dan program magister dinyatakan lulus apabila telah
menempuh

seluruh

beban

belajar

yang

ditetapkan

dan

memiliki

capaian

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar
atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
(17) Kelulusan mahasiswa dari program profesi dan program magister dapat diberikan
predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK
3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai

IPK 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih
dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
(18) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
a. Ijazah, bagi lulusan program

diploma,

program

sarjana, program

magister,

program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
c. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian
dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
d. Gelar; dan
e. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
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(19) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b diterbitkan oleh
perguruan

tinggi

bersama

dengan

Kementerian,

Kementerian

lain,

Lembaga

Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
(20) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c diterbitkan oleh
perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau
lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
Pasal 30
(1) Standar dosen dan tenaga kependidikan di Unirow merupakan kriteria minimal tentang
kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan
pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani
dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan

pendidikan dalam

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22.
(3) Kualifikasi

akademik

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (2) merupakan

tingkat

pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan
dengan ijazah.
(4) Kompetensi

pendidik

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (2) dinyatakan

dengan

sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
(5) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister
atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
(6) Dosen program sarjana sebagaimana
dosen bersertifikat

dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan

yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi

paling

rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
(7) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister
atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman

kerja

paling sedikit 2 (dua) tahun.
(8) Dosen program profesi sebagaimana
dosen bersertifikat

profesi

yang

dimaksud pada ayat (7) dapat menggunakan

relevan

dengan

program

studi dan memiliki

pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara
dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
(9) Dosen program magister harus berkualifikasi

akademik lulusan doktor atau doktor

terapan yang relevan dengan program studi.
(10) Dosen program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat menggunakan
dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi
setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
(11) Tenaga kependidikan

memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program

diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas
pokok dan fungsinya.
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(12) Tenaga kependidikan

yang memerlukan

keahlian khusus wajib memiliki sertifikat

kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
Pasal 31
(1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran

di unirow merupakan kriteria minimal

tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Standar sarana pembelajaran

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

paling sedikit

terdiri atas:
a. Perabot;
b. Peralatan pendidikan;
c. Media pendidikan;
. d. Buku, buku elektronik, dan repositori;
e. Sarana teknologi inforrnasi dan komunikasi;
f. Instrumentasi eksperimen;
g. Sarana olahraga;
h. Sarana berkesenian;
i. Sarana fasilitas umum;
j. Bahan habis pakai; dan
k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
(3) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk
pembelajaran,

serta harus menjamin

terselenggaranya

proses

pembelajaran

dan

pelayanan administrasi akademik.
(4) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit
terdiri atas:
a. Lahan;
b. Ruang kelas;
c. Perpustakaan;
d. Laboratorium/studio/bengkel

kerja/unit produksi;

e. Tempat berolahraga;
f. Ruang untuk berkesenian;
g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
i. Ruang dosen;
j. Ruang tata usaha; dan
k. Fasilitas umum.
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(5) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurufk meliputi:
a. Jalan;
b. Air;
c. Listrik;
d. Jaringan komunikasi suara; dan
e. Data.
(6) Unirow Tuban menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa
yang berkebutuhan khusus.
(7) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
b. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
c. Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
(8) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Peraturan Rektor.
Pasal 32
(1) Standar pengelolaan pembelajaran
perencanaan, pelaksanaan,

di Unirow merupakan kriteria minimal tentang

pengendalian,

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan

kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
(2) Standar

pengelolaan

pembelajaran

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) harus

mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses
pembelajaran,

standar dosen dan tenaga kependidikan,

serta standar sarana dan

prasarana pembelajaran.
(3) Pelaksana

standar pengelolaan

dilakukan

oleh unit pengelola program studi dan

perguruan tinggi.
(4) Penyelenggaraan

administrasi

bidang akademik dilaksanakan

oleh unit pelaksana

akademik yang terdiri atas Fakultas dan Program Studi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi akademik diatur dalam
peraturan Rektor.
Pasal 33
(1) Standar pembiayaan

pembelajaran

di Unirow merupakan kriteria minimal tentang

komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam
rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22.
(2) Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian

dari biaya

pendidikan

tinggi

untuk

pengadaan

sarana

pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
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dan prasarana,

(3) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan
pendidikan

yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan,

kegiatan

biaya bahan

operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
(4) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional
pendidikan tinggi.
(5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) menjadi dasar bagi Unirow untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung
oleh mahasiswa.
(6) Badan Penyelenggara wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai
sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
(7) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
a. Hibah;
b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
(8) Kebijakan, mekanisme,

dan prosedur dalam menggalang

sumber dana lain secara

akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan diatur dalam
peraturan Badan Penyelenggara atau Rektor.
Pasal 34
(1) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia.
(2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam
penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Bagian Kedua
Standar Nasional Penyelenggaraan Penelitian
Pasal 35
(1). Unirow menyelenggarakan

penelitian

dengan tujuan untuk mengembangkan

pengetahun, teknologi dan seni, dan meningkatkan

pembelajaran,

ilmu

mengembangkan

inovasi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
(2). Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian di Unirow terdiri atas:
a. Standar hasil penelitian;
b. Standar isi penelitian;
c. Standar proses penelitian;
d. Standar penilaian penelitian;
e. Standar peneliti;
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f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
g. Standar pengelolaan penelitian; dan
h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Pasal 36
(l)

Standar hasil penelitian di Unirow merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil
penelitian.

(2) Hasil

penelitian

di

Unirow

diarahkan

dalam

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan

rangka

mengembangkan

ilmu

kesejahteraan masyarakat dan daya

saing bangsa.
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang
dihasilkan

melalui

kegiatan

yang memenuhi

kaidah dan metode

ilmiah

secara

sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
(4) Hasil penelitian mahasiswa Unirow harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
(5) Hasil penelitian
membahayakan

yang tidak bersifat

rahasia,

tidak mengganggu

dan/atau

kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan

diseminarkan, dipublikasikan,

tidak

dengan cara

dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan

untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
Pasal 37
(l) Standar isi penelitian di Unirow merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan
keluasan materi penelitian.
(2) Kedalaman

dan keluasan materi penelitian

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
(3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi
pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi
suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
(4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi
pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
(5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus
untuk kepentingan nasional maupun intemasional.
(6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip
kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
Pasal 38
(1) Standar proses penelitian di Unirow merupakan kriteria minimal tentang kegiatan
penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
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b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut
aspek peningkatan

jumlah

publikasi

ilmiah, penemuan

baru di bidang

ilmu

pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
c. Menjaga dan meningkatkan

mutu pengelolaan

lembaga atau fungsi penelitian

dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
d. Melakukan

pemantauan

dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian

dalam melaksanakan program penelitian;
e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil,
standar isi, dan standar proses penelitian;
f. Mendayagunakan

sarana dan prasarana

penelitian

pada lembaga lain melalui

program kerja sama penelitian;
g. Melakukan

analisis kebutuhan

yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi

sarana dan prasarana penelitian; dan
h. Menyampaikan

laporan

menyelenggarakan

program

kinerja

lembaga

penelitian

atau

paling

fungsi

penelitian

sedikit melalui

pangkalan

dalam
data

pendidikan tinggi.
Pasal 43
(1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Unirow merupakan kriteria minimal
sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
(2) Pendanaan
kerjasama

penelitian

berasal

dari individu

peneliti,

Unirow,

pemerintah,

dan

dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari

masyarakat.
(3) Unirow menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:
a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,
pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan
c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

dan pengelolaan penelitian diatur

dalam peraturan Rektor.
Bagian Ketiga
Standar Nasional Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 44
Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat di Unirow terdiri atas:
a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
34

c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 45
(1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Unirow merupakan kriteria minimal
hasil

pengabdian

membudayakan

kepada

masyarakat

ilmu pengetahuan

dalam

dan teknologi

menerapkan,

mengamalkan,

guna memajukan

dan

kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2) Unirow menyelenggarakan

pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan,

penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, peningkatan kapasitas masyarakat,
pemberdayaan,

dan/atau kejasama dengan masyarakat

sesuai dengan kompetensi

akademik yang dimiliki.
(3) Penyelenggaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertujuan untuk menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.
(4) Kegiatan

pengabdian

kepada masyarakat

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (2)

dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
(5) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan

keahlian

sivitas akademika yang relevan;
b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
Pasal 46
(1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat di Unirow merupakan kriteria minimal
tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
(2) Kedalaman

dan keluasan

materi

pengabdian

kepada

masyarakat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
(3) Kedalaman

dan keluasan

materi

pengabdian

kepada

masyarakat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan
pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
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ilmu

Pasal 47
(1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat di Unirow merupakan kriteria minimal
tentang kegiatan pengabdian

kepada masyarakat,

yang terdiri atas perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
a. Pelayanan kepada masyarakat;
b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
d. Pemberdayaan masyarakat.
(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
mempertimbangkan

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,

serta

keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan..
(4) Kegiatan pengabdian

kepada masyarakat

salah satu dari bentuk pembelajaran

yang dilakukan oleh mahasiswa

harus diarahkan

untuk memenuhi

sebagai
capaian

pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
(5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

yang dilakukan oleh mahasiswa

sebagai

salah satu dari bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus diarahkan untuk memenuhi
capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
(6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan
dalam besaran SKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (20).
Pasal 48
(1) Standar penilaian

pengabdian

kepada masyarakat

di Unirow merupakan

kriteria

minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
(2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan

secara terintegrasi

paling sedikit memenuhi

unsur: edukatif,

objektif, akuntabel, dan tarnsparan.
(3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan
standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
(4) Kriteria

minimal

penilaian

hasil

pengabdian

kepada

masyarakat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Tingkat kepuasan masyarakat;
b. Terjadinya

perubahan

sikap, pengetahuan,

dan keterampilan

pada masyarakat

sesuai dengan sasaran program;
c. Dapat dimanfaatkannya

ilmu pengetahuan

berkelanjutan;
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dan teknologi di masyarakat

secara

d. Terciptanya

pengayaan

sumber belajar dan/atau pembelajaran

serta pematangan

sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan
oleh pemangku kepentingan.
(5) Penilaian
metode

pengabdian

kepada masyarakat

dan instrument

ketercapaian

kinerja

yang

proses

relevan,

dapat dilakukan
akuntabel,

serta pencapaian

dengan menggunakan

dan dapat mewakili

kinerja

hasil

ukuran

pengabdian

kepada

di Unirow merupakan

kriteria

masyarakat.
Pasal 49
(1) Standar pelaksana

pengabdian

kepada masyarakat

minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Unirow sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan
bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitandan kedalaman sasaran kegiatan.
(3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan:
a. Kualifikasi akademik; dan
b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.
(4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
(5) Pedoman mengenai kewenangan

melaksanakan

pengabdian

kepada masyarakat

di

Unirow ditetapkan oleh Peraturan Rektor.
Pasal 50
(1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepadamasyarakat

di Unirow merupakan

kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan
proses pengabdian

kepada masyarakat

untuk menunjang

dalam rangka memenuhi hasil pengabdian

kepada masyarakat.
(2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud pada

ayat (1) merupakan fasilitas Unirow yang digunakan untuk:
a. Memfasilitasi

pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan

penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area
sasaran kegiatan;
b. Proses pembelajaran; dan
c. Kegiatan penelitian.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar
mutu, keselamatan ke:rja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
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Pasal 51
(1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Unirow merupakan kriteria
minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Pengelolaan

pengabdian

dilaksanakan

kepada masyarakat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (l)

oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) yang bertugas

untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
(3) LPM wajib:
a. Menyusun dan mengembangkan

rencana program pengabdian kepada masyarakat

sesuai denganrencana strategis pengabdian kepada masyarakat Unirow Tuban;
b. Menyusun dan mengembangkan

peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu

internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
f. Memfasilitasi

kegiatan peningkatan

kemampuan

pelaksana

pengabdian

kepada

masyarakat;
g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang
berprestasi;
h. Mendayagunakan

sarana dan prasarana

pengabdian

kepada

masyarakat

pada

lembaga lain melalui kerja sama;
1.

Melakukan

analisis kebutuhan

yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
J. Menyusun laporan kegiatan pengabdian padamasyarakat yang dikelolanya.
(4) Unirow wajib:
a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian
dari rencana strategis perguruan tinggi;
b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling
sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepadamasyarakat
mengamalkan,

dan

membudayakan

ilmu

pengetahuan

dalam menerapkan,
dan

teknologi

guna

memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. Menjaga dan meningkatkan
kepada masyarakat

mutu pengelolaan

dalam menjalankan

lembaga atau fungsi pengabdian

program pengabdian kepada masyarakat

secara berkelanjutan;
d. Melakukan pemantauan

dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian

kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
e. Memiliki

panduan

tentang

kriteria

pelaksana

pengabdian

kepada

masyarakat

dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian
kepada masyarakat;
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f. Mendayagunakan

sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama

pengabdian kepada masyarakat;
g. Melakukan

analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat
dalam menyelenggarakan

program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit

melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
Pasal 52
(1) Standar pendanaan
merupakan

dan pembiayaan

pengabdian

kepada

kriteria minimal sumber dan mekanisme

masyarakat

pendanaan

di Unirow

dan pembiayaan

pengabdian kepada masyarakat.
(2) Unirow

wajib

menyediakan

dana

internal

untuk

dosen

dan atau pengelolaan

pengabdian kepada masyarakat.
(3) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat berasal dari individu, Unirow, pemerintah,
dan kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari
masyarakat.
(4) Pendanaan pengabdian

kepada masyarakat bagi dosenatau instruktur sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
(5) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) digunakan untuk membiayai :
a. Manajemen
pemantauan

pengabdian
danevaluasi,

kepada masyarakat
pelaporan,

yang terdiri atas seleksi proposal,

dan diseminasi

hasil pengabdian

kepada

masyarakat; dan
b. Peningkatan kapasitas pelaksana.
(6) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh
Peraturan Rektor.
(7) Kegiatan pengabdian

kepada masyarakat

yang dilakukan

oleh dosen hendaknya

melibatkan peran serta mahasiswa Unirow.
(8) Kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat

dipublikasikan

melalui jurnal

ilmiah,

pertemuan ilmiah, dan/atau media massa.
(9) Ketentuan

lebih lanjut mengenai

penyelenggaraan

Kepada Masyarakat diatur dalam peraturan Rektor.
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dan pengelolaan

Pengabdian

Bagian Empat
Etika Akademik dan Kode Etik
Pasal 53
Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati Insan akademik baik dalam
berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban
tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat,
berdasarkan

sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun,

kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.
Pasal 54
Dosen dan mahasiswa Unirow wajib:
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan
peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya;
2. Menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
3. Menjunjung

tinggi universalitas

dan objektifitas

ilmu pengetahuan

untuk mencapai

kenyataan dan kebenaran;
4. Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
5. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teologik dalam pengembangan,

penyebarluasan

dan pengamalan ilmu pengetahuan guna keberadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan
manusia; dan
6. Memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat.
Pasal 55
Dosen dan mahasiswa Unirow sebagai insan akademik, wajib:
1. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
2. Menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
3. Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan

kejujuran,

keadilan, dan kebenaran;
4. Menjunjung
memajukan

tinggi dan menghormati
ilmu

pengetahuan

kebebasan

melalui

akademik dalam memelihara

kajian,

penelitian,

pembahasan

dan
atau

penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
5. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan
pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan
kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
6. Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik
dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
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7. Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral
serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
8. Berperan

serta

dalam

disiplin

ilmu

masing-masing

dan berperan

serta

dalam

pembentukan masyarakat ilmiah;
9. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
10. Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten,
rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan
11. Memadukan

kegiatan pendidikan,

penelitian,

dan pengabdian

kepada masyarakat

berlandaskan visi dan misi sebagi ilmuwan.
Pasal 56
Dosen Unirow, sebagai pendidik wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar
dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan
dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh,
1. Mengajar

dan

memberikan

layanan

akademik

dengan

cara

yaitu:

terbaik

menurut

kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
2. Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah,
teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual
akademik;
3. Memacu dan mensistematisasikan

rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta

didik serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak
sesuai dengan pendapatnya;
4. Mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
5. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk
memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
6. Menghindari

hal-hal

yang mengarah

pada kemungkinan

terjadinya

pertentangan

kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
7. Menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat
dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.
Pasal 57
Mahasiswa Unirow dalam proses pembelajaran wajib:
1. Berperilaku sopan santun sesuai norma kesopanan;
2. Belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan
menumbuhkembangkan

tanggungjawab

dan kesungguhan

sebagai

mahasiswa

dan

peserta didik; dan
3. Mematuhi semua ketentuan etika akademik dan peraturan lain yang berlaku di Unirow.
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Pasal 58
Dosen Unirow dalam melaksanakan penelitian, wajib:
1.. Melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan
sistematis;
2. Bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang meresahkan
atau membahayakan masyarakat;
3. Melaksanakan

penelitian dengan dibekali pengetahuan,

keterampilan dan kompetensi

yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
4. Mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya;
5. Mempertimbangkan

konsekuensi

penerapan

hasil

penelitiannya,

dan mengambil

langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
6. Melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan
obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
7. Memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan
masyarakat;
8. Mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu dan
profesi akademik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;
9. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai
kaidah keilmuan yang berlaku; dan
10. Mempertanggungjawabkan

sarana

dan

prasarana,

atau

dana

penelitian

yang

dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 59
Dosen Unirow dalam melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, wajib:
1. Mempertimbangkan
2. Mengambil

dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;

langkah

proaktif

untuk

mengutamakan

melakukan

pelayanan

dan

pengabdian pada masyarakat;
3. Bersikap proaktif melakukan
memecahkan

pelayanan

dan pengabdian

masalah yang meresahkan

kepada masyarakat

atau membahayakan

masyarakat,

untuk

termasuk

pada musibah bencana;
4. Rertanggungjawab

atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, sesuai

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
5. Mempertanggungjawabkan

sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya

sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
6. Menyelaraskan

kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat

yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.
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Pasal 60
Dosen dan mahasiswa Unirow sebagai insan akademik dilarang:
1. Memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau
seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya
termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang
belum waktunya untuk diketahui umum;
3. Menyesatkan

pengetahuan

pihak lain atau menimbulkan

kekeliruan persepsi dalam

berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting;
4. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang,

atau melakukan tekanan fisik maupun mental

kepada pihak lain; dan
5. Menyalahgunakan

kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik

termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan perbuatan curang, dan atau
mengkhianati tugas akademik dan profesinya.
Pasal 61
Dosen dan mahasiswa Unirow sebagai insan akademik Unirow, wajib:
1. Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan Unirow;
2. Menghayati dasar penyelenggaraan universitas berdasarkan statuta Unirow;
3. Menjabarkan

secara proaktif

lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing

dalam

kehidupan Unirow secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh

untuk

melaksanakannya;
4. Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Unirow serta menjunjung
tinggi harkat, martabat, dan wibawa Unirow;
5. Mematuhi

dan melaksanakan

dengan

bersungguh-sungguh

semua

peraturan

dan

kebijakan yang ditetapkan Unirow;
6. Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis,
dan menghindari

cara kekerasan,

atau cara lainnya yang bersifat partisan

dalam

menyelesaikan permasalahan di Unirow; dan
7. Tidak menggunakan nama Unirow untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi
atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Unirow.
Pasal 62
Sesama dosen dan mahasiswa

sebagai insan akademik dan warga sivitas akademika

Unirow wajib:
1. Memegang

teguh dan menghormati

hak kebebasan

akademik serta hak kebebasan

mimbar akademik antar insan akademik;
2. Membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta misi Unirow;
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3. Menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik; dan
4. Menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik.
Pasal 63
Dosen dan mahasiswa Unirow sebagai panutan masyarakat, wajib menjaga kompetensi dan
integritasnya dengan cara:
1. Mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya;
2. Menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik di masyarakat;
3. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi;
4. Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya;
5. Menjaga perilaku pribadinya tetap sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya
Indonesia; dan
6. Menghindarkan diri dari pemakaian gelar/jabatan akademik yang diperoleh tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan atau kehormatan akademik.
Pasal 64
(1) Untuk menegakkan

nilai-nilai etika akademik dibentuk Dewan Kehormatan

Etika

Akademik.
(2) Dewan Kehormatan
pelanggaran

Etika Akademik Unirow bertugas dan berwenang

memeriksa

etika yang dilakukan oleh insan akademik dan mengusulkan

Rektor mengenai jenis sanksi administrasi

kepada

dan atau sanksi akademik yang akan

dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.
Pasal 65
(1) Dewan Kehormatan Etika Akademik terdiri dari :
a. Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas;
b. Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas.
(2) Dewan Kehormatan Etika Akademik dibentuk atas usul Senat Universitas atau Senat
Fakultas.
Pasal 66
(1) Pada tingkat universitas, Rektor membentuk dan menetapkan

Dewan Kehormatan

Etika Akademik Unirow.
(2) Jumlah anggota Dewan Kehormatan
ditambah sebanyak-banyaknya

Etika Akademik

Unirow

sejumlah

fakultas

3 (tiga) orang dari Komisi Guru Besar Universitas.

(3) Anggota Dewan Kehormatan Etika Akademik Unirow yang berasal dari Fakultas
ditetapkan oleh Rektor.
(4) Wakil dari Fakultas serendahnya berpangkat Lektor Kepala.
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(5) Ketua dan Sekretaris Dewan Kehormatan Etika Akademik Unirow dipilih dari anggota
Dewan Kehormatan Etika Akademik Unirow.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Dewan Kehormatan Etika Akademik
diatur dalam peraturan Rektor.
Pasal 67
(1) Pada tingkat fakultas, Dekan membentuk dan menetapkan Dewan Kehormatan Etika
Akademik Fakultas yang bertugas memeriksa dan menyelesaikan kasus pelanggaran
terhadap etika akademik di fakultas masing-masing.
(2) Dewan Kehormatan sebagaimana
memberi

masukan

kepada

dimaksud pada ayat (l) di atas, melalui Dekan,

Dewan

Kehormatan

Etika Akademik

Unirow

untuk

ditindaklanjuti.
(3) Susunan keanggotaan
sekurang-kurangnya

Dewan Kehormatan

Etika Akademik

3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya

Fakultas terdiri atas
5 (lima) orang, terdiri

dari Guru Besar dan sedikitnya 2 (dua) orang Lektor Kepala.
(4) Ketua Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas dipilih di antara anggotanya;
(5) Bagi fakultas yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ayat 3
di atas, Dewan Kehormatan

Etika Akademik

Fakultas

dilimpahkan

ke Dewan

Kehormatan Etika Akademik Unirow.
(6) Anggota Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas bersifat ad hoc.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan

Dewan Kehormatan Etika Akademik

Fakultas diatur dalam peraturan Rektor.
Pasal 68
Dewan

Kehormatan

Etika Akademik

Fakultas

bertugas

dan berwenang

memeriksa

pelanggaran etika yang dilakukan oleh insan akademik dan mengusulkan kepada Rektor
melalui Dekan mengenai jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik yang akan
dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.
Pasal 69
(l) Tingkat dan jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 68 terdiri atas
sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat sesuai dengan pelanggaran etika akademik
serta ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(2) Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 68 terdiri atas:
a. Teguran lisan dan atau tulisan;
b. Penangguhan

semua kegiatan akademik dalam jangka waktu minimal

1 (satu)

bulan, maksimal satu semester di fakultas dan atau lingkungan universitas; dan
c. Rekomendasi pencabutan hak sebagai dosen, mahasiswa, dan peserta didik universitas.
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(3) Sanksi ganti kerugian

dapat dikenakan

apabila pelanggaran

etika mengakibatkan

kerugian material bagi seseorang atau lembaga.
Pasal 70
(I) Kode etik yang berlaku di Unirow terdiri atas :
a.

Kode Etik Dosen Unirow;

b.

Kode Etik Tenaga Kependidikan Unirow; dan

c.

Kode Etik Mahasiswa Unirow

(2) Kode Etik Dosen Unirow berisi norma yang mengikat dosen secara individual dalam
penyelenggaraan kegiatan akademik.
(3) Kode Etik Tenaga

Kependidikan

Unirow berisi norma

yang mengikat

Tenaga

Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Unirow.
(4) Kode Etik Mahasiswa

Unirow

berisi norma

yang mengikat

mahasiswa

secara

individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Unirow.
(5) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) berkaitan juga dengan
norma yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan dijunjung tinggi serta berlaku di
masyarakat beradab.
(6) Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Unirow disusun oleh Senat
Universitas dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan
Pasal 71
(1) Dalam penyelenggaraan

Pendidikan

dan pengembangan

Ilmu Pengetahuan

dan

Teknologi di Unirow berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan
otonomi keilmuan.
(2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran

dan/atau penelitian ilmiah

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
(3) Pelaksanaan

kebebasan

akademik,

kebebasan

mimbar

akademik,

dan

otonomi

keilmuan di Unirow merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib
dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Unirow.
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Pasal 72
(1) Kebebasan

akademik

mendalami

di Unirow merupakan

dan mengembangkan

bertanggungjawab
(2) Pengembangan
akademika

kebebasan

ilmu pengetahuan,

sivitas akademika

teknologi,

untuk

dan seni secara

melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
ilmu

pengetahuan,

melalui pembelajaran,

teknologi,
penelitian

dan seni

dilakukan

dan pengabdian

oleh

sivitas

kepada masyarakat

dengan menerapkan norma dan etika akademik.
(3) Sivitas

akademika

memiliki

dan wajib

mengupayakan

pelaksanaan

kebebasan

akademik yang mendukung peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta
bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
(4) Pelaksanaan

kebebasan

akademik

merupakan

tanggung

jawab

pribadi

sivitas

akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Unirow.
(5) Ketentukan

lebih lanjut mengenai pelaksanaan

kebebasan akademik diatur dalam

Peraturan Rektor.
Pasal 73
(1) Kebebasan mimbar akademik di Unirow merupakan wewenang Guru Besar dan/atau
dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan
bertanggung

jawab mengenai

sesuatu yang berkenaan

dengan rumpun ilmu dan

cabang ilmunya.
(2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik untuk mendukung peningkatan keunggulan
akademik dan intelektual

serta bermanfaat

bagi masyarakat,

bangsa, negara dan

kemanusiaan.
(3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

dilandasi oleh nilai agama, budaya, etika,

dan norma keilmuan, merupakan tanggungjawab

pribadi sivitas akademika.

(4) Ketentukan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diatur
dalam Peraturan Rektor.
Pasal 74
(1) Otonomi
akademika

keilmuan

di Unirow

merupakan

dalam

melakukan

kegiatan

mengembangkan

ilmu pengetahuan,

keleluasaan
keilmuan

teknologi,

dan kewenangan
untuk

sivitas

menguasai

dan seni yang inovatif

dan
dengan

berpedoman pada budaya akademik, kaidah keilmuan, dan metode keilmuan.
(2) Otonomi

keilmuan

harus mengupayakan

peningkatan

keunggulan

akademik

intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.
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dan

(3) Pelaksanaan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika
yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Unirow
(4) Ketentukan

lebih lanjut mengenai

pelaksanaan

otonomi

keilmuan

diatur dalam

Peraturan Rektor.
Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan
Pasal 75
(1) Unirow memberikan gelar, ijazah, transkrip hasil studi, SKPI, sertifikat kompetensi,
dan/atau sertifikat profesi kepada para lulusan yang diselenggaran
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Unirow sesuai

yang berlaku.

(2) Penulisan gelar, ijazah, transkrip hasil studi, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat
profesi ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia,
dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris.
(3) Lulusan Unirow berhak menggunakan
perundang-undangan

gelar akademik

sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

(4) Gelar dan penulisan gelar sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disetarakan dan/atau
diterjemahkan

menjadi gelar pada sistem pendidikan

luar negeri untuk keperluan

pengakuan kualifikasi di negara tersebut.
(5) Ijazah

diberikan

kepada

mahasiswa

Unirow

yang telah menyelesaikan

proses

Pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dan dinyatakan lulus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pada ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilampirkan SKP!.
(7) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris serta disahkan oleh Dekan.
(8) Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan Unirow yang lulus uji kompetensi
yang diselenggarakan

oleh organisasi

profesi,

lembaga pelatihan,

atau lembaga

sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(9) Sertifikat

Kompetensi

kompetensinya

bekerja

dapat

diterbitkan

oleh

sama dengan organisasi

Unirow

yang

pelaksanaan

uji

profesi, lembaga pelatihan,

atau

lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
(10) Sertifikat Profesi diterbitkan oleh Unirow bersama dengan Kementerian Riset dan
Teknologi Pendidikan Tinggi, Kementerian

yang lain, Lembaga Pemerintah non

Kementerian, dan/atau Organisasi Profesi.
(11) Unirow dapat mencabut gelar, ijazah, SKPI, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat
profesi yang telah diberikan kepada lulusan Unirow apabila melanggar ketentuan
dalam bidang akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

48

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah,
transkrip

hasil

sebagaimana

studi,

SKPI,

yang dimaksud

sertifikat

kompetensi,

ayat (1) diatur

dan/atau

dalam

Peraturan

sertifikat

profesi

Rektor

setelah

memperoleh pertimbangan Senat Universitas.
Pasal 76
(1) Unirow dapat memberikan gelar kehormatan (Doktor Honoris Causa atau Dr.H.C) dan
penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk
kemajuan dan perkembangan

ilmu pengetahuan,

teknologi

dan seni atau bidang

kemanusiaan.
(2) Unirow dapat mencabut gelar kehormatan

dan penghargaan

yang telah diberikan

dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan
dan/atau penghargaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan
Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas.
Pasal 77
(1) Unirow dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang
telah berjasa terhadap pengembangan Unirow.
(2) Tanda jasa yang dimaksud

dalam ayat (1) diberikan

oleh Rektor berdasarkan

pertimbangan Senat Universitas dan Badan Penyelenggara.
(3) Batasan, bentuk, dan jenis penghargaan, serta tata cara pemberian penghargaan tanda
jasa diatur berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

BABVI
SISTEM PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
Pasal 78
(1) Sistem Pengawasan Internal (SPI) merupakan tata cara pengendalian, pengukuran, dan
monitoring yang berkaitan dengan kegiatan perguruan tinggi bidang non akademik
meliputi ketersediaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan Prasarana dalam
rangka pemenuhan standar nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat sebagai bahan kebijakan untuk dan atas nama Badan Penyelenggara.
(2) SPI dijalankan oleh organ yang disebut Komisi Pengawasan
disebut KPI
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang KPI diatur bab tersendiri.
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Internal selanjutnya

BAB VII
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
Pasal 79
(1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan
lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu
Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
(2) Unirow

menyelenggarakan

sistem

penjaminan

mutu

Pendidikan

Tinggi

untuk

mendapatkan Pendidikan bermutu.
Pasal 80
(1) Penjaminan mutu di Unirow merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu
Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan,
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
(4) Sistem penjaminan mutu di Unirow sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan
pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
Pasal 81
Sistem penjaminan mutu di Unirow sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) terdiri atas:
a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Unirow; dan
b. Sistem Penjaminan Mutu Ekstemal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.
Pasal 82
(1) SPMI sebagaimana

dimaksud pada pasal 82 huruf a direncanakan,

dilaksanakan,

dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Unirow.
(2) SPME sebagaimana
dilaksanakan,

dimaksud

dikendalikan,

pada pasal 82 huruf b direncanakan,

dan dikembangkan

oleh Badan Akdreditasi

dievaluasi,
Nasional

Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui
akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(3) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi
perguruan tinggi atau progam studi.
(4) Perencanaan,

pelaksanaan,

SPME sebagaimana

evaluasi, pengendalian,

dan pengembangan

SPMI dan

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Standar Pendidikan

Tinggi.
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Pasal 83
(l)

SPMI di Unirow sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (2) memiliki siklus kegiatan
yang terdiri atas:
a. Penetapan standar pendidikan tinggi;
b. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
d. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. Peningkatan tandar pendidikan tinggi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf c dilakukan melalui audit mutu
internal.
(3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:
a. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
b. Non akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai standar
pendidikan tinggi.
(5) SPMI sebagaiman dimaksud pada ayat (3) butir b, merupakan tata cara penetapan,
pelaksanaan, evalusi, pengendalian
non

akademik

meliputi

dan peningkatan

pemanfaatan

yang berkaitan dengan bidang

dan penggunaan

sumber

daya

manusia,

keuangan, sarana dan prasarana dalam rangka menjamin pencapaian standar nasional
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(6) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan

secara berkelanjutan oleh

Unirow.
(7) SPMI ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara, setelah mendapat persetujuan
senat Unirow.
Pasal 84
(1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
a. Tahap evaluasi data dan informasi;
b. Tahap penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi; dan
c. Tahap pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.
(2) SPME dikembangkan

secara berkelanjutan

oleh BAN-PT

dan/atau LAM sesuai

dengan kewenangan masing-masing.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan Menteri.
(4) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan
oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti.

51

Bagian Kesatu
Standar Pendidikan Tinggi
Pasal 85

(1) Standar pendidikan tinggi di Unirow terdiri atas:
a. Standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu
badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan

Standar Nasional Pendidikan

Tinggi; dan
b. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Unirow dengan mengacu pada
standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Standar nasional pendidikan
merupakan

tinggi sebagaimana

satuan standar yang meliputi

dimaksud pada ayat (1) huruf a

standar nasional pendidikan,

ditambah

dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
(3) Standar nasional pendidikan tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan
akademik,

kebebasan

mimbar akademik,

dan otonomi keilmuan untuk mencapai

tujuan pendidikan tinggi.
(4) Standar nasional pendidikan tinggi disusun dan dikembangkan

oleh Badan standar

nasional pendidikan tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
(5) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui standar
nasional pendidikan tinggi.
(6) Dalam mengembangkan

standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b Unirow memiliki keleluasaan

mengatur pemenuhan

standar nasional

pendidikan tinggi.
(7) Standar pendidikan tinggi yang Ditetapkan oleh Unirow disusun dan dikembangkan
oleh Unirow dan ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara, setelah disetujui
senat pada tingkat perguruan tinggi.
(8) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkala.
(9) Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian standar pendidikan tinggi kepada
Masyarakat.
(10) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) diatur dalam

Peraturan Menteri.
Pasal 86
(l) Unirow mempunyai tugas dan wewenang:
a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan
SPMI;
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b. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI; dan
4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
c. Membentuk organ penjaminan mutu atau mengintegrasikan

SPMI pada manajemen

perguruan tinggi; dan
d. Mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.
(2) BAN PT dan/atau LAM mempunyai tugas dan wewenang melakukan SPME melalui
akreditasiPerguruan Tinggi dan/atau program studi.
(3) PD Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PD Dikti pada tingkat perguruan
tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh Unirow yang dikoordinasikan oleh Unit Sistem
Informasi dan Pangkalan Data (SIPD).
(4) Pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Komisi
Penjaminan Mutu Internal (KPMI).
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang KPMI diatur bab tersendiri.
Bagian Kedua
Akreditasi
Pasal 87
(1) Akreditasi di Unirow merupakan SPME sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a. Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria
yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi; dan
b. Menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang
akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan
masyarakat.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prinsip:
a. Independen;
b. Akurat;
c. Obyektif;
d. Transparan; dan
e. Akuntabel.
Pasal 88
(1) Akreditasi

di Unirow

dilakukan

terhadap

program

studi dan perguruan

berdasarkan interaksi antar standar di dalam standar pendidikan tinggi.
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tinggi

(2) Luaran proses akreditasi

dinyatakan

dengan status akreditasi program

studi dan

perguruan tinggi.
(3) Status akreditasi program studi dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas:
a. Terakreditasi; dan
b. Tidak terakreditasi.
(4) Peringkat terakreditasi

program studi dan perguruan tinggi sebagaimana

dimaksud

pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. Terakreditasi baik;
b. Terakreditasi baik sekali; dan
c. Terakreditasi unggul.
(5) Makna peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi sebagai berikut:
a. Terakreditasi baik, yaitu memenuhi standar nasional pendidikan tinggi; dan
b. Terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui standar nasional
pendidikan tinggi.
(6) Tingkat pelampauan standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) hurufb ditetapkan oleh BAN-PT.
Pasal 89
(I) Program studi dan perguruan tinggi baru mendapatkan akreditasi minimum pada saat
memperoleh izin dari Menteri.
(2) Persyaratan akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
LAM untuk program studi dan BAN-PT untuk perguruan tinggi.
(3) Akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua)
tahun.
Pasal 90
Akreditasi perguruan

tinggi dapat dilakukan setelah semua program studi di Unirow

terakredi tas i.
Pasal 91
(l) Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi

program studi dan/atau

perguruan tinggi adalah 5 (lima) tahun.
(2) Program studi dan/atau perguruan
peringkat

terakreditasi

tinggi yang memperoleh

status akreditasi dan

baik atau baik sekali dapat mengajukan

akreditasi ulang

sebelum masa berlaku akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berakhir.
(3) Pengajuan akreditasi ulang sebagaimana
paling

cepat

1 (satu) tahun

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan

setelah penetapan

terakreditasi.
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status akreditasi

dan peringkat

(4) Dalam masa berlaku status akreditasi dan peringkat

terakreditasi

program

studi

dan/atau perguruan tinggi, BAN-PT atau LAM melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi
dan perguruan tinggi yang telah ditetapkan.
(5) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi

program studi dan perguruan

tinggi

diumumkan kepada masyarakat.
Pasal 92
(1) Akreditasi

program

studi dan perguruan

tinggi dilakukan

dengan menggunakan

instrumen akreditasi.
(2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas:
a. Instrumen akreditasi untuk program studi; dan
b. Instrumen akreditasi untuk perguruan tinggi.
(3) Instrumen akreditasi program studi dan perguruan tinggi disusun berdasarkan interaksi
antarstandar di dalam standar pendidikan tinggi.
(4) Instrumen akreditasi program studi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a

disusun berdasarkan:
a. Jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
b. Program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister,
magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
c. ModuL pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
d. Hal-hal khusus.
(5) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disusun berdasarkanpengelolaan

perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi swasta .

••

Pasal 93
Akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan
informasi pada PD Dikti.
Pasa194
(1) LAM dan BAN-PT

menyusun

instrumen

akreditasi

sesuai dengan kewenangan

masing-masing.
(2) Tahapan akreditasi terdiri atas:
a. Evaluasi data dan informasi;
b. Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi; dan
c. Pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.
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Pasal 95
(l) Tahap evaluasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2)
huruf a meliputi langkah:
a. Pimpinan Unirow mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi program
studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi; dan
b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi
program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana

dimaksud pada huruf a,

dengan menggunakan data dan informasi pada PD Dikti.
(2) Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
hurufb dilakukan oleh asesor.
(3) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berdomisili di wilayah kerja
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) untuk melakukan verifikasi data dan
informasi di Unirow.
(4) Dalam hal kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapang
sesuai kebutuhan.
Pasal 96
(1) Tahap penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 94 ayat (2) hurufb meliputi langkah:
a. LAM dan/atau BAN-PT mengolah

dan menganalisis

Unirow pemohon akreditasi, untuk menetapkan

data dan informasi dari

status akreditasi dan peringkat

terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi; dan
b. LAM

dan/atau

BAN-PT

mengumumkan

status

akreditasi

dan

peringkat

terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sesuai kewenangan masingmasing.
(2) Pimpinan Unirow wajib mengajukan permohonan

akreditasi ulang paling lambat 6

(enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi
program studi dan/atau perguruan tinggi berakhir.
(3) Dalam hal LAM dan/atau

BAN-PT

belum

menerbitkan

akreditasi

berdasarkan

permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi
dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sebelumnya tetap
berlaku.
Pasal 97
Tahap pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 94 ayat (2) huruf c meliputi langkah:
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a. LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat
status akreditasi danperingkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi
yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
1. PD Dikti;
2. Fakta hasil asesmen lapang;
3. Direktorat Jenderal Kelembagaan

Ilmu Pengetahuan,

Teknologi,

dan Pendidikan

Tinggi; dan/atau
4. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi
dapat dicabut sebelum masa berlakunya

berakhir,

apabila program studi dan/atau

perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat
terakredi tasi.
Pasal 98
(l) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT.
(2) BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh LAM.

BAB VIII
BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
DAN KEPUTUSAN
Pasal 99
(1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Unirow sebagai berikut:
a. Peraturan perundang-undangan;
b. Peraturan Badan Penyelenggara;
c. Keputusan Badan Penyelenggara;
d. Peraturan Rektor;
e. Keputusan Senat; dan
f.

Keputusan Rektor.

(2) Tata cara pembentukan

peraturan

dan keputusan

di lingkungan

Unirow Tuban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f
diatur dalam Peraturan

Badan Penyelenggara

perundang-undangan.
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sesuai dengan ketentuan

peraturan

BABIX
ORGAN UNIROW, TUGAS DAN KEWENANGANNYA
Pasal 100

Organ Unirow terdiri atas:
a. Badan Penyelenggara;
b. Pimpinan Universitas;
c. Senat Universitas;
d. Komisi Pengawas Internal (KPI);
e. Komisi Penjaminan Mutu Internal (KPMI);
f. Pelaksana Akademik;
g. Pelaksana Administrasi; dan
h. Pelaksana Penunjang Akademik;

58

STRUKTUR ORGANISASI UNffiOW

r---KOMIS-I
'I

I

--

PENJAM~NAN
MUTU INTERNAL
(KPMI)

L.UJML

UJMLA

·t-Gugus·-------.,1...--Penjaminan

............•..............••.•....•.......••••••••••••.••••.•••••••••
SENAT
UNIVER81TAS
WAKIL REKTOR
WAKIL REKTOR
WAKIL REKTOR

Mutu

..

_

SENAT
FAKULTAS

L Internal Fakult~
rU/:;ff-pe~Jarr:an

I

Mutu Internal

I
II
111

•..-------------

~~~~tudl

59

Bagian Pertama
Badan Penyelenggara

Pasal 101

(1) Badan Penyelenggaran

adalah Perkumpulan

Penyelenggara

Lembaga

Pendidikan

Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik lndonesia Tuban merupakan organ yang
berfungsi sebagai Penyusun dan Penetap Kebijakan.
(2) Pengurus, Anggota Pengurus, dan Pengawas Badan Penyelenggara tidak merangkap
sebagai pejabat di lingkungan Unirow.
(3) Badan Penyelenggara memiliki tugas dan wewenang:
a. Menyusun dan menetapkan Statuta Unirow;
b. Menyusun dan/atau mengubah Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unirow;
c. Mengangkat dan memberhentikan Rektor setelah mendapat usul dari Senat Unirow;
d. Memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengangkatan Wakil Rektor;
e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengangkatan Dekan dan Direktur
Pasca Sarjana;
f. Mengangkat dan memberhentikan tenaga dosen tetap, tenaga kependidikan dan atau
tenaga penunjang akademik tetap atas usul Rektor;
g. Memutuskan

dan mengesahkan

Rencana

Anggaran

Pendapatan

dan Belanja

(RAPB) Unirow;
h. Memberi persetujuan penerimaan dan atau pengembalian Dosen ASN dipekerjakan
(DPK) ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah YB atas usul
Rektor;
1.

Memutuskan perpindahan keluar/masuk tenaga dosen tetap sesuai peraturan yang
berlaku atas usul Rektor;

J. Memberi penghargaan kepada pejabat/dosen/tenaga

kependidikan Unirow atas jasa-

jasa dan pengabdiannya;
k. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Unirow;
1. Memutuskan dan menetapkan peraturan;
m. Membangun dan mengadakan sarana prasarana Unirow;
n. Membentuk Unit Usaha; dan
o. Menetapkan dan mengatur semua pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh
universitas maupun unit kegiatan/lembaga lain;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Penyelenggara
Peraturan Badan Penyelenggara.
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diatur dalam AD ART dan

Bagian Kedua
Pimpinan Universitas
Pasal 102

(1) Pimpinan Unirow adalah Rektor dan Wakil Rektor.
(2) Pimpinan Unirow adalah pelaksana akademik yang menjalankan fungsi pengelolaan
Unirow
Pasal 103
(l) Pemimpin Unirow adalah Rektor.
(2) Rektor dalarn melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Rektor.
(3) Tanggung jawab dan kewenangan Rektor meliputi :
a. Rektor berkewajiban melaksanakan statuta Unirow;
b. Menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis (Renstra);
c. Menyusun

dan/atau mengubah

Rencana

Operasional

atau Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan (RKAT);
d. Mengelola

pendidikan,

penelitian,

dan pengabdian

kepada masyarakat

sesual

dengan RKA T;
e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor setelah rnendapat persetujuan
dari Badan Penyelenggara;
f Mengangkat

dan/atau memberhentikan

Dekan/Wakil

Dekan dan Direktur/Wakil

Direktur Pascasarjana setelah rnendapat pertimbangan dari Badan Penyelenggara;
g. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja lainnya dibawah Rektor
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menjatuhkan
pelanggaran

sanksi kepada
terhadap

dosen dan tenaga kependidikan

norma,

etika dan/atau

peraturan

yang melakukan

akademik

berdasarkan

pertimbangan Senat Unirow dan rnendapat persetujuan dari Badan Penyelenggara;
i. Menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
J. Membina dan mengembangkan

dosen dan tenaga kependidikan;

k. Menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan mahasiswa;
1. Menyelenggarakan
komunikasi

sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan

yang handal untuk mendukung

pengelolaan

Tridhanna

Perguruan

Tinggi;
m. Menyusun

dan menyampaikan

laporan pertanggung-jawaban

Tridharma Perguruan Tinggi;
n. Mengusulkan pengangkatan Profesor;
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penyelenggaraan

o. Membina dan mengembangkan

hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah

daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
p. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, ketertiban kampus, dan kenyamanan
kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
q. Tugas lain sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
Pasal 104
(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara berdasarkan usul Senat
Unirow.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberhentian Rektor sebagaimana
dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan Badan Penyelenggara.
(3) Rektor tidak merangkap menjadi pengurus, anggota pengurus, dan pengawas Badan
Penyelenggara.
(4) Rektor bertanggungjawab

kepada Badan Penyelenggara.

(5) Rektor tidak merangkap sebagai pejabat pada:
a. Organ lain dilingkungan Unirow;
b. Badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
c. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
d. Badan usaha di dalam maupun di luar Unirow; atau
e. Institusi

lain

yang

dapat

menimbulkan

pertentangan

kepentingan

dengan

kepentingan Unirow.
Pasal 105
(1) Calon Rektor Unirow harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan

yang merupakan satu

kesatuan, yaitu syarat umum, syarat khusus, dan syarat profesional.
(2) Ketentuan

lebih lanjut mengenai

persyaratan

calon Rektor Unirow sebagaimana

dimaksud pasal 105 ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara.
Pasal 106
(1) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menugasi salah satu Wakil Rektor
sebagai Pelaksana Harian Rektor.
(2) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara menunjuk pelaksana tugas
Rektor paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau dapat diperpanjang

sampai dengan

terpilihnya Rektor baru.
(3) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan
ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut
diperpanjang lagi.
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dan tidak dapat

(4) Rektor dapat diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. Berakhir masa jabatannya;
b. Meninggal dunia;
c. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
d. Mengundurkan diri;
e. Berhenti dan/atau diberhentikan dari jabatan Dosen Tetap;
f. Berhenti dan/atau diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;
g. Memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 104 ayat (3) dan (5);
h. Dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya;
1.

Melanggar kode etik Unirow; dan

J. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.
(5) Mekanisme Pengangkatan

dan penetapan rektor dengan cara seleksi diatur dalam

peraturan Badan Penyelenggara.
(6) Rektor Unirow dilantik oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara, dikukuhkan oleh
Ketua Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI dan disaksikan
oleh Pengurus PGRI Propinsi Jawa Timur.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan Rektor Unirow diatur dalam
peraturan Badan Penyelenggara.
(8) Dalam

keadaan

mengangkat

luar

biasa

Badan

Rektor dengan persetujuan

Penyelenggara

dapat

memberhentikan

dan

Pengurus PGRI Propinsi Jawa Timur dan

Pengurus BPLP PGRI.
(9) Ketentuan keadaan luar biasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) diatur dalam

peraturan Badan Penyelenggara.
(10) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (4) berlaku juga bagi wakil Rektor dan

..

seluruh pejabat di lingkungan Unirow .
Pasal 107
(1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (4) huruf
d sampai dengan hutuf j dengan sisa masa jabatan paling lama I (satu) tahun, salah
satu wakil Rektor diangkat menjadi Rektor baru oleh Badan Penyelenggara atas Usul
Senat Unirow sampai masa jabatan Rektor yang diberhentikan.
(2) Dalam hal Rektor diberhentikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sisa

masa jabatan lebih dari 1 tahun, maka dilakukan pengangkatan Rektor yang baru.

Pasal 108
(1) Wakil Rektor minimal terdiri dari wakil Rektor bidang akademik dan bidang non
akademik.
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(2) Wakil

Rektor

diangkat

dan

diberhentikan

oleh

Rektor

setelah

mendapatkan

pertimbangan dari Senat Universitas dan persetujuan dari Badan Penyelenggara.
(3) Wakil Rektor bertanggungjawab
(4) Ketentuan

kepada Rektor.

lebih lanjut tentang pengangkatan

dan pemberhentian

Wakil Rektor

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Rektor.
(5) Dalam keadaan luar biasa Rektor dapat memberhentikan

dan mengangkat

Wakil

Rektor dengan persetujuan Senat Unirow.
(6) Ketentuan keadaan luar biasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diatur dalam

peraturan Rektor.
(7) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan
ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut

dan tidak dapat

diperpanjang lagi.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Wakil Rektor diatur
dalam peraturan Rektor.
Bagian Ketiga
Senat Universitas
Pasal 109
(1) Senat Universitas

sebagai

unsur penyusun

kebijakan

yang menjalankan

fungsi

penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Tugas dan kewenangan Senat Universitas meliputi:
a. Penetapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
b. Pengawasan terhadap:
1. Penerapan ketentuan akademik;
2. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi;
3. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi
keilmuan;
4. Pelaksanaan tata tertib akademik;
5. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
6. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
d. Pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan
penutuan program studi;
e. Pemberian

pertimbangan

terhadap

pemberian

penghargaan akademik;
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atau

pencabutan

gelar

dan

f. Memberikan pertimbangan

kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan

jabatan akademik dosen ke Lektor Kepala sampai dengan Profesor;
g. Pemberian pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap penggaran norma, etika, dan
peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi;
h. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi tentang Renop atau
RKA T bidang akademik universitas;
i. Memberikan usul tentang calon Rektor kepada Badan Penyelenggara; dan
j.

Memberikan

pertimbangan

kepada Rektor tentang calon Wakil Rektor untuk

mendapatkan persetujuan Badan Penyelenggara.
Pasal 110
(1) Anggota Senat Unirow dapat terdiri dari:
a. Rektor;
b. Wakil Rektor;
c. Dekan;
d. Direktur Pascasarjana;
e. Ketua Lembaga;
f. Ketua Unit Penunjang dan/atau Unit Pelaksana Teknis bidang Akademik;
g. Wakil Profesor; dan
h. Wakil dosen.
(2) Susunan keanggotaan Senat Unirow terdiri dari:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota;
c. Anggota.
(3) Ketua dan sekretaris dijabat oleh anggota yang bukan Rektor.
(4) Ketua dan sekretaris dipilih diantara anggota melalui sidang paripurna dan ditetapkan
oleh pimpinan sidang yang selanjutnya diangkat oleh Rektor.
(5) Pemberhentian

ketua dan sekretaris melalui sidang paripurna dan ditetapkan oleh

pimpinan sidang yang selanjutnya diberhentikan oleh Rektor.
(6) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat Unirow adalah 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturutturut dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Pasal 111

(1) Anggota Senat Unirow diangkat oleh Rektor.
(2) Masa bhakti anggota senat Unirow adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
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(3) Perimbangan

jumlah

anggota

dan komposisi

keanggotaan

Senat Unirow

yang

mewakili dosen, diatur dalam peraturan Rektor.
(4) Anggota Senat Unirow diberhentikan apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Berakhir masa jabatannya;
c. Sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih sari 6 (enam)
bulan;
d. Mengundurkan diri;
e. Melanggar kode etik Unirow; atau
f. Dipidana karena melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
(5) Ketentuan tentang Persyaratan dan prosedur pemilihan, pengangkatan, pemberhentian
dan pergantian antarwaktu Anggota Senat Unirow diatur dalam peraturan Rektor.
(6) Anggota Senat Unirow yang diberhentikan

dalam masa jabatannya akan digantikan

oleh anggota baru melalui pergantian antar waktu sampai masa jabatan Senat Unirow
berakhir.
Pasal 112

(1) Senat Unirow dapat membentuk komisi atau panitia khusus/terbatas sesuai kebutuhan.
(2) Alat kelengkapan

Senat Unirow, hak suara, dan tata cara pengambilan

keputusan

diatur dalam Peraturan Senat Unirow.
Pasal 113
(1) Senat Unirow dapat membentuk Dewan Profesor untuk memberikan masukan kepada
Unirow.
(2) Dewan Profesor memiliki tugas:
a. Mengembangkan

pemikiran

atau pandangan

dan memberikan

masukan kepada

organ Unirow terkait pembangunan bangsa;
b. Menyampaikan

pemikiran

atau

pandangan

kepada

organ

Unirow

terkait

pengembangan ilmu pengetahuan; dan
c. Mengembangkan,

menanamkan, dan menjaga integritas moral dan etika, wawasan

kebangsaan kepada sivitas akademika dan masyarakat.
(3) Anggota Dewan Profesor adalah seluruh Profesor di Unirow termasuk

Profesor

Emeritus.
(4) Dewan Profesor dipimpin oleh ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja Dewan Profesor diatur dalam peraturan
Rektor.
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Bagian Keempat
Komisi Pengawasan Internal (KPI)
Pasal 114
(1) Komisi Pengawasan

Internal (KPI) merupakan

organ Badan Penyelenggara

yang

melaksanakan tugas dan fungsi SPI sebagaimana dimaksud pada BAB VI pasal 78
ayat (1).
(2) KPI memiliki tugas dan fungsi:
a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan
SPI;
b. Menyusun dokumen yang terdiri atas:
1. Dokumen bahan kebijakan pengawasan internal.
2. Dokumen pelaksanaan pengawasan internal.
3. Dokumen standar pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengawasan internal.
(3) KPI dalam melaksanakan

tugas dan fungsi menyampaikan

laporan pertanggung

jawaban secara periodik kepada Badan Penyelenggara dan tembusan kepada Rektor.
(4) Anggota KPI berasal dari Pengurus Badan Penyelenggara dan Dosen di Unirow.
(5) Anggota KPI memiliki keahlian bidang akuntansi/keuangan,

manajemen sumber daya

manusia, manajemen aset, hukum dan ketatalaksanaan.
(6) Ketua dan sekretaris KPI dipilih diantara anggota, diangkat dan diberhentikan oleh
Badan Penyelenggara.
(7) Masa jabatan Anggota KPI selama 4 (empat) tahun.
(8) Ketua KPI dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa
jabatan berturut-turut.

•.

(9) Susunan pengurus KPI terdiri dari :
a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota; dan
c. Anggota.
(10) Ketentuan

lebih lanjut mengenai

pengangkatan

dan pemberhentian

Tugas,

Fungsi,

Pengurus

Kewenangan

dan tata cara

KPI diatur dalam peraturan

Badan

Penyelenggara.
Bagian Kelima
Komisi Penjaminan Mutu Internal (KPMI)
Pasal 115
(1) Untuk memenuhi pasal 87 ayat (1) huruf c, maka dibentuk Komisi Penjaminan Mutu
Internal (KPMI)
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(2) KPMI

merupakan

organ

universitas

yang

melaksanakan

tugas

melalui

siklus

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan
Tinggi di internal universitas.
(3) KPMI ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atas usul Rektor.
(4) Rektor mengusulkan KPMI kepada Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat
(2) setelah mendapat persetujuan dari Senat Unirow.
(5) KPMI dipimpin

oleh seorang Ketua, dibantu oleh Kepala Bidang yang dalam

pelaksanaan tugasnya berkoodinasi dengan Rektor.
(6) KPMI dalam tugasnya dibantu oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat Fakultas,
Unit Jaminan Mutu (UJM) di tingkat program studi dan organ penunjang terdiri dari
Unit Jaminan Mutu Lembaga (UJML) di tingkat lembaga dan Unit Jaminan Mutu
Layanan Akademik (UJMLA).
(7) Ketua

KPMI

dan

Kepala

Bidang

diangkat

dan

diberhentikan

oleh

Badan

Penyelenggara atas usul Rektor.
(8) Rektor mengusulkan Ketua dan Kepala Bidang KPMI kepada Badan Penyelenggara
sebagaimana dimaksud ayat (7) setelah mendapat persetujuan dari Senat Unirow.
(9) Masa jabatan Ketua KPMI adalah 4 (empat) tahun dan diangkat kembali dengan
ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut

dan tidak dapat

diperpanjang lagi.
(10) Ketentuan

lebih lanjut

pengangkatan

mengenai

dan pemberhentian

Tugas,

Fungsi,

Kewenangan

dan tata cara

Pengurus KPMI diatur dalam peraturan Badan

Penyelenggara.
Bagian Keenam
Pelaksana Akademik
Pasal 116
Pelaksana Akademik terdiri atas:
a. Fakultas;
b. Program Pascasarjana;
c. Program studi;
d. Lembaga Penelitian (Lemlit);
e. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM); dan
f.

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (LP3).
Pasal 117

(1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok
dan fungsi universitas.
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(2) Fakultas mempunyai fungsi sebagai:
a. Pelaksana dan pengembang pendidikan;
b. Pelaksana penelitian untuk pengembangan IPTEKS;
c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
d. Pelaksana pembinaan sivitas akademika;
e. Pelaksana urusan tata usaha fakultas; dan
f. Pelaksana pembinaan kemahasiswaan.
Pasal 118
(1) Fakultas terdiri atas:
a. Pimpinan fakultas;
b. Senat fakultas;
c. Program studi;
d. Laboratorium/studio/bengkel;

dan

e. Unsur lain yang diperlukan.
(2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dapat dibantu oleh Wakil Dekan.
(3) Dekan bertanggungjawab

kepada Rektor.

(4) Senat Fakultas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf

b dipimpin oleh

seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris
(5) Program studi dan unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf c dan huruf e dipimpin oleh seorang ketua.
(6) Ketua program studi dan pimpinan unsur lain yang diperlukan dapat dibantu oleh sekretaris.
(7) Masa jabatan pimpinan fakultas, program studi, dan unsur lain yang diperlukan, adalah
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua)
kali masa jabatan berturut-turut dan tidak dapat diperpanjang lagi.
(8) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan
usul dari Senat Fakultas dan pertimbangan Badan Penyelenggara.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi fakultas, syarat dan tata cara pemilihan,
pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan, serta pimpinan organisasi
fakultas lainnya diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 119
(1) Senat Fakultas berfungsi memberikan pertimbangan

dalam penyusunan, penetapan,

dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di tingkat fakultas.
(2) Senat Fakultas terdiri atas:
a. Dekan, wakil dekan, ketua program studi, dan wakil dosen;
b. Profesor.
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(3) Senat Fakultas memiliki tugas dan wewenang:
a. Mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas
akademika dilingkungan fakultas;
b. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan
otonomi keilmuan di lingkungan fakultas;
c. Memberikan masukan kepada pimpinan fakultas dalam penyusunan Renstra dan
Renop atau RKA T fakultas;
d. Mengawasi

dan mengevaluasi

pencapaian

proses

pendidikan,

penelitian,

dan

anggaran tahunan fakultas;
e. Memberikan pertimbangan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik Profesor;
f. Mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu program studi;
g. Memberikan pertimbangan kepada dekan untuk memberikan penghargaan kepada
sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi fakultas;
h. Memberikan

pertimbangan

kepada

Dekan

dalam penjatuhan

sanksi terhadap

pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik sivitas akademika di fakultas; dan
i. Mengusulkan calon Dekan kepada Rektor.
(4) Masajabatan anggota Senat Fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
(5) Ketentuan tentang persyaratan dan prosedur pemilihan, pengangkatan, pemberhentian
dan pergantian antarwaktu anggota Senat fakultas diatur dalam peraturan Rektor.
(6) Anggota senat fakultas yang diberhentikan dalam masa jabatannya akan digantikan oleh
anggota baru melalui pergantian antarwaktu sampai masa jabatan Senat Universitas.
Pasal 120
(1) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur yang setingkat dengan Dekan
dan bertanggungjawab

langsung kepada Rektor.

(2) Direktur pascasarjana dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya

2 (dua) orang wakil

direktur.
(3) Direktur

dan wakil

direktur

diangkat

dan diberhentikan

oleh Rektor

setelah

mendapatkan usul dari senat fakultas dan pertimbangan Badan Penyelenggara.
(4) Program Pascasarjana

dapat terdiri atas beberapa program studi dan kekhususan!

konsentrasi program studi.
(5) Masa jabatan direktur dan wakil direktur program pascasarjana adalah 4 (empat) tahun
dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa
jabatan berturut-turut dan tidak dapat diperpanjang lagi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi program pascasarjana, syarat dan tata cara
pemilihan, pengangkatan

dan pemberhentian

pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.
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direktur dan wakil direktur program

Pasal 121
(l) Program

studi

adalah

unsur

pelaksana

akademik

fakultas

yang melaksanakan

pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu
pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.
(2) Program studi dipimpin oleh ketua program studi yang dipilih diantara dosen dan
bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
(3) Dalam melaksanakan tugas, ketua program studi dapat dibantu oleh sekretaris program
studi.

..

Pasal 122
(1) Program studi terdiri atas :
a. Ketua program studi;
h. Sekretaris; dan
c. Laboratoriumlbengkel/studio.
(2) Ketua program studi, sekretaris program studi dan kepala laboratorium/ studiolbengkel
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat usul dari dosen program
studi.
(3) Masa

jabatan

ketua

program

laboratorium/studiolbengkel

studi,

sekretaris

program

studi,

dan

kepala

adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali

dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan tidak
dapat diperpanjang lagi.
(4) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

organisasi

program

studi,

laboratorium/

studiolbengkel, syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua
program studi, sekretaris program studi, dan kepala laboratorium/studiolbengkel

diatur

dalam Peraturan Rektor.
Pasal 123
(1) Laboratorium/studiolbengkel

merupakan perangkat penunjang pelaksana pendidikan

pada program studi.
(2) Laboratorium/studio/bengkel

dipimpin oleh kepala laboratorium/studiolbengkel

yang

sesuai dengan kompetensi dan bertanggungjawab kepada ketua program studi.

Pasal 124
(l) Lemlit merupakan

unsur pelaksana akademik yang melaksanakan

pengkajian.
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penelitian

atau

(2) Lemlit dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris, kepala pusat, dan
tenaga peneliti yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Rektor.

(3) Ketua Lemlit diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan kepala pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturutturut dan tidak dapat diperpanjang lagi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Lemlit, syarat dan tata cara pemilihan,
pengangkatan dan pemberhentian

ketua Lemlit, sekretaris Lemlit, dan kepala pusat

diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 125
(1) LPM merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat.
(2) LPM dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris, kepala pusat, dan
dosen yang melakukan

pengabdian

yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Rektor.
(3) Ketua LPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan kepala pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturutturut dan tidak dapat diperpanjang lagi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi LPM, syarat dan tata cara pemilihan,
pengangkatan dan pemberhentian ketua LPM, sekretaris LPM, dan kepala pusat diatur
dalam Peraturan Rektor.

Pasal 126

(1) LP3

adalah

unsur

pelaksana

akademik

yang

melakukan

kegiatan

di bidang

pengembangan pembelajaran, magang, praktik kerja lapangan dan pelatihan.
(2) LP3 dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris, Kepala Pusat
yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Rektor.

(3) Ketua LP3 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris LP3 adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan
tidak dapat diperpanjang lagi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi LP3, syarat dan tata cara pemilihan,
pengangkatan dan pemberhentian Ketua LP3, Sekretaris LP3, dan Kepala Pusat diatur
dalam Peraturan Rektor.
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Bagian Ketujuh
Pelaksana Administrasi
Pasal 127
(1) Pelaksana Administrasi terdiri atas :
a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK);
b. Biro Administrasi Umum (BAU);
c. Bidang Keuangan;
d. Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB);
e. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM); dan
f. Bidang Kemahasiswaan dan Organisasi Kemahasiswaan (ORMA WA).
(2) BAAK dan BAU dipimpin oleh kepala biro.
(3) Bidang Keuangan, PMB, SDM, dan Kemahasisaan

dan ORMA WA dipimpin oleh

kepala bidang.
(4) Setiap biro membawahi bagian yang dipimpin oleh kepala bagian dan setiap bagian
membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian.
(5) Setiap bidang membawahi sub bidang yang dipimpin oleh kepala sub bidang.
(6) Masa jabatan kepala biro, kepala bidang, kepala bagian, kepala sub bagian, dan kepala
sub bidang adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
Pasal 128
(1) BAAK

adalah

pelaksana

dibidang

administrasi

akademik

kemahasiswaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab

dan

administrasi

kepada Rektor.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, bagian, dan tata kerja BAAK, syarat dan
tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BAAK dan Kepala Bagian diatur
dalam Peraturan Rektor.
Pasal 129
(1) BAU adalah pelaksana

dibidang

administrasi

umum yang berada

dibawah

dan

bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, bagian, dan tata kerja BAU, syarat dan
tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala BAU, kepala bagian, dan komandan
satpam diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 130
(1) Bidang Keuangan adalah pelaksana Administrasi Keuangan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Rektor.
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(2) Tugas pokok kepala bidang keuangan
mahasiswa,

pembayaran

adalah pengelolaan

pengeluaran

operasional

pelayanan pembayaran

Unirow,

dan pembukuan

dan

pelaporan keuangan Unirow.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, bagian, dan tata kerja bidang keuangan,
syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala bidang dan kepala subbidang diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 131
(1) Bidang

Penerimaan

administratif

Mahasiswa

Baru

(PMB)

pelaksanaan dan pengembangan

adalah

satuan

kerja

teknis

dan

program penerimaan mahasiswa baru

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
(2) Bidang PMB melakukan

perencanaan,

pelaksanaan,

pengembangan,

dan evaluasi

kegiatan promosi, seleksi, dan melayani calon mahasiswa baru dengan berbagai latar
belakang dengan baik dan professional,

baik untuk kegiatan yang bersifat rutin

ataupun insidental.
(3) Melakukan koordinasi antara rektorat, fakultas, program studi, alumni, dan unit yang
terkait dengan proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
(4) Bidang PMB dipimpin oleh seorang kepala bidang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, bagian, tata kerja, syarat dan tata cara
pengangkatan dan pemberhentian

kepala bidang dan kepala sub-bidang PMB diatur

dalam Peraturan Rektor.
Pasal 132
(1) Bidang Kemahasiswaan
pembantu pimpinan

dan Organisasi Kemahasiswaan

di bidang kemahasiswaan

teknis dan administratif

yang mempunyai

(ORMA W A) adalah unsur

dan ORMA WA sebagai pelaksana

tugas memberikan

layanan di Bidang

Kemahasiswaan dan ORMA WA Tingkat Universitas.
(2) Kepala Bidang Kemahasiswaan

dan ORMA WA diangkat dan diberhentikan

oleh

Rektor.
(3) Tugas Pokok Bidang Kemahasiswaan dan ORMA WA adalah:
a. Mengkoordinasi dan supervisi kegiatan kemahasiswaan;
b. Membantu

dalam

pembinaan

organisasi

kemahasiswaan,

kepemimpinan,

pengegembangan daya penalaran dan soft skill, serta sikap mental mahasiswa;
c. Membantu koordinasi dan supervisi dalam meningkatkan

prestasi sesuai dengan

bakat dan minat mahasiswa yang tergabung dalam ORMA W A tingkat Universitas;
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d. Membantu layanan kesejahteraan mahasiswa di antaranya : bea siswa, pengiriman
mahasiswa dalam kegiatan seminar, workshop, pelatihan peningkatan kompetensi,
kegiatan lomba seni dan olah raga atas persetujuan Rektor; dan
e. Membantu terciptanya iklim yang sehat dan harmonis di lingkungan Unirow Tuban
(4) Ketentuan

lebih

Kemahasiswaan

lanjut

mengenai

organisasi,

bagian,

dan Organisasi Kemahasiswaan,

dan pemberhentian

dan

tata

kerja

Bidang

syarat dan tata cara, pengangkatan

Kepala Bidang Kemahasiswaan

dan OR MA W A dan Kepala Sub

Bidang Administrasi Kemahasiswaan dan ORMA WA diatur dalam Peraturan Rekor.
Pasal 133
'"

(1) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur pelaksana teknis dan administratif
dosen dan tenaga kependidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Rektor.
(2) Bidang SDM memiliki tuga dan fungsi dalam hal rencana kebutuhan, pengadaan,
analisis

jabatan,

pendidikan

dan pelatihan,

pengukuran

dan penilaian

kinerja,

pengembangan karir, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
(3) Bidang SDM membawahi sub bidang Perencanaan dan diklat, sub bidang penilaian
kinerja dan pengembangan karir.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, bagian, tata kerja, syarat dan tata cara
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bidang dan Kepala Sub-Bidang SDM diatur
dalam Peraturan Rektor.
Bagian Kedelapan
Unsur Penunjang Akademik
Pasal 134

••
Unsur Penunjang Akademik terdiri atas:
1. Perpustakaan;
2. Laboratorium;

3. Sistem Informasi dan Pangkalan Data (SIPD); dan
4. Asiten Bidang Humas dan Kerjasama;
Pasal 135
(1) Perpustakaan adalah unsur penunjang akademik dibidang penyediaan sumber pustaka
yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
(2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
(3) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Masajabatan Kepala Perpustakaan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, bagian, dan tata kerja Perpusatakaan,
syarat dan tata cara pengangkatan

dan pemberhentian

Kepala Perpustakaan

diatur

dalam Peraturan Rektor.
Pasal 136
(1) Laboratorium

adalah unsur penunjang

sebagian fungsi universitas

yang mengelola

dan melayani

sesuai dengan bidangnya masing-masing

kebutuhan

yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi.
(2) Laboratorium

dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium

dan dapat dibantu oleh

Laboran.
(3) Kepala Laboratorium

diangkat dan diberhentikan

oleh Rektor atas usulan Ketua

Program Studi dan persetujuan Dekan.
(4) Masajabatan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, bagian, dan tata kerja Laboratorium,
syarat dan tata cara pengangkatan

dan pemberhentian

Kepala Laboratorium

diatur

dalam Peraturan Rektor.
Pasal 137
(1) SIPD adalah unsur penunjang
komunikasi,

pangkalan

yang mengelola, melayani teknologi informasi dan

data

perguruan

tinggi

yang

berada

dibawah

dan

bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
(2) SIPD dipimpin oleh seorang Kepala SIPD dibantu oleh pelaksana unit.
(3) Kepala SIPD diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Masa jabatan Kepala SIPD adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, bagian, dan tata kerja SIPD, syarat dan
tata cara pemilihan, pengangkatan

dan pemberhentian

Kepala SIPD diatur dalam

Peraturan Rektor.
Pasal 138
(l) Asisten Bidang Humas dan Kerjasama adalah unsur penunjang yang melaksanakan
kegiatan dibidang kehumasan, protokoler, dan kerjasama yang berada dibawah dan
bertanggungjawab

kepada Rektor.

(2) Asisten Bidang Humas dan Kerjasaman dipimpin oleh seorang Asisten.
(3) Asisten Bidang Humas dan Kerjasama diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Masa jabatan Asisten Bidang Humas dan Kerjasama adalah 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali.
(5) Ketentuan

lebih lanjut mengenai

organisasi,

Kerjasama, syarat dan tata cara pengangkatan

bagian, dan tata kerja Humas dan
dan pemberhentian

Humas dan Kerjasama diatur dalam Peraturan Rektor.
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Asisten Bidang

_-

BABX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 139
(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan

merupakan

orang perseorangan

yang membuat

perjanjian kerja dengan Badan Penyelenggara untuk bekerja di lingkungan Unirow.
(2) Dosen merupakan orang perseorangan yang secara langsung melaksanakan pendidikan
dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
(3) Tenaga Kependidikan
••

merupakan orang perseorangan

yang secara tidak langsung

membantu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran,

penelitian, serta pengabdian

kepada masyarakat.
(4) Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
a. Dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat
perjanjian kerja dengan Badan Penyelenggara untuk jangka waktu tidak tertentu;
b. Dosen dan tenaga kependidikan tidak tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat
perjanjian kerja dengan Badan Penyelenggara untuk jangka waktu tertentu.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta
persyaratan lain menjadi dosen di lingkungan Unirow Tuban, diusulkan oleh Rektor
Unirow

Tuban

kepada

Badan

Penyelenggara

sesuai

dengan

kebijakan

bidang

akademik yang ditetapkan oleh Senat Unirow Tuban.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta
persyaratan lain menjadi tenaga kependidikan di lingkungan Unirow Tuban, diusulkan
oleh Rektor Unirow Tuban kepada Badan Penyelenggara,

sesuai dengan kebijakan

non-akademik yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
Pasal 140
(1) Kewajiban dosen:
a. Mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi Unirow;
b. Membina dan mengembangkan

Unirow, dengan mengerahkan seluruh tenaga dan

pikiran serta pengalamannya;
c. Meningkatkan
penelitian

kompetensi

dan menempatkan

sesuai dengan bidang

isi, tujuan,

ilmu, teknologi,

metode,

dan hasil

atau seni dalam kerangka

peningkatan martabat manusia;
d. Memiliki cita-cita akademik dan prinsip kehidupan yang sesuai dengan martabat
manusia;
e. Mengintegrasikan kompetensi profesional dengan kebijaksanaan yang manusiawi;
f. Menjunjung

tinggi

martabat

manusia

dan

keutuhan

alam

ciptaan

dalam

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakatsesuai
dengan disiplin ilmu, teknologi, atau seni masing-masing; dan
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g. Mentransfonnasikan,

mengembangkan,

dan menyebarluaskan

ilmu, teknologi, atau

seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
(2) Kewajiban tenaga kependidikan :
a. Mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi Unirow;
b. Membina dan mengembangkan Unirow Tuban dengan mengerahkan seluruh tenaga
dan pikiran serta pengalamannya; dan
c. Melaksanakan

sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian
kepada masyarakat.
(3) Hak dosen :
a. Memperoleh penghasilan dan jaminan sosial;
b. Memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. Memperoleh

kesempatan

untuk meningkatkan

kompetensi,

akses pada sumber

"

belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian
kepada masyarakat;
d. Memiliki kebebasan akademikdan otonomi keilmuan;
e. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, keilmuan, dan/atau
kemasyarakatan;
f. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
g. Mendapat pengakuan atas hak kekayaan intelektual;
h. Mendapat kesempatan untuk menggunakan

prasarana dan sarana Unirow Tuban

bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan; dan
i. Mendapat perlakuan non diskriminatif.
(4) Hak tenaga kependidikan:
a. Memperoleh penghasilan dan jaminan sosial;
b. Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
.~'

c. Memperoleh kesempatan pembinaan karier berdasarkan kemampuan, prestasi dan
kondite;
d. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
e. Mendapat kesempatan

untuk menggunakan

prasarana

dan sarana Unirow bagi

kelancaran pelaksanaan pekerjaan; dan
f. Mendapat perlakuan nondiskriminatif.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewajiban dan Hak Dosen dan tenaga kependidikan
ditetapkan

oleh Badan

Penyelenggara

atas usul Rektor

Unirow

sesuai dengan

kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Badan Penyelenggara.
Pasal 141
(1) Pemetaan kebutuhan

dosen dan tenaga kependidikan

Renstra Unirow.
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didasarkan

pada RP JP dan

(2) Penempatan,
dilakukan

mutasi,

atau pemberhentian

berdasarkan

pemetaan

setiap dosen dan tenaga kependidikan

kebutuhan

dosen

dan

tenaga

kependidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikandilaksanakan
berdasarkan asas terbuka, obyektif, adil, dan tanpa diskriminasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi,
atau pemberhentian

dosen ditetapkan oleh Badan Penyelenggara

atas usul Rektor

Unirow sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Unirow.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi,
atau pemberhentian

tenaga kependidikan

ditetapkan oleh Badan Penyelenggara

usul Rektor Unirow sesuai dengan kebijakan non-akademik

atas

yang ditetapkan oleh

Badan Penyelenggara.
Pasal 142
(1) Pembinaan dan pengembangan

dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan

oleh

Rektor Unirow berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier.
(2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang masih aktif atau
telah pensiun dilakukan oleh Rektor Unirow berdasarkan pola pemberian penghargaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan

karakter dan

karier,serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan
oleh Badan Penyelenggara

atas usul Rektor Unirow sesuai dengan kebijakan bidang

akademik yang ditetapkan oleh Senat Unirow, dan kebijakan non-akademik

yang

ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
Pasal 143
Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan
tentang kebebasan akademik,kebebasan
dikenai sanksi administratif

mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan

oleh Rektor setelah mendapat persetujuan

Senat Unirow,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABXI
MAHASISWA DAN ALUMNI
Bagian Kesatu
Mahasiswa
Pasal 144
(1) Penerimaan mahasiswa baru di Unirow diselenggarakan

dengan tidak membedakan

jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan negara dan tingkat kemampuan ekonomi,
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dan dilakukan

dengan tetap memperhatikan

keteknisan

bidang ilmu yang ada di

Unirow.
(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 dalam Peraturan Rektor.
Pasal 145
Syarat untuk menjadi mahasiswa adalah:
1. Memiliki kemampuan yang disyaratkan dan diatur oleh Unirow sesuai dengan program
studi, atau fakultas yang tersedia;
2. Bukan pelaku peredaran dan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
dan
3. Tidak terlibat dalam organisasi yang dilarang oleh Pemerintah.
Pasal 146
(1) Hak Mahasiswa Unirow meliputi:
a. Seseorang berhak menyandang status mahasiswa adalah peserta didik yang terregistrasi dan aktif dalam mengikuti kegiatan akademik pada salah satu Program
Studi pada tahun berjalan;
b. Mendapat bimbingan

dari dosen yang bertanggung

jawab atas dirinya dalam

menyelesaikan studi pada program studi yang diikutinya;
c. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti
dan perkembangan hasil studinya;
d. Menyelesaikan

studi lebih awal dari jadwal

yang ditetapkan

sesuai dengan

-=

persyaratan yang berlaku;
e. Memperoleh

layanan

pendidikan

dan

fasilitas

pendukung

untuk

menjarum

kelancaran proses pembelajaran;
f. Ikut serta dalam kegiatan Organisasi Mahasiswa (ORMA W A) Unirow;
g. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan
mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di Unirow dan
lingkungan pendidikan tinggi pada umumnya;
h. Memanfaatkan sumber daya Unirow melalui perwakilan/organisasi

kemahasiswaan,

baik untuk kegiatan akademik atau non akademik, harus mendapat ijin/persetujuan
Rektor melalui Pimpinan Bidang Kemahasiswaan

atau pimpinan penyelenggara

PendidikanINon Pendidiikan yang membawahinya;
1.

Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi
persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak diminati, dan
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bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan
memungkinkan;
J. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
(2) Kewajiban Mahasiswa Unirow meliputi:
a. Menjunjung

tinggi norma (etika) dan tata krama, Peraturan untuk menjamin

terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi, kehidupan masyarakat ilmiah, serta budaya
Bangsa lndonesia, dalam bersikap dan berperilaku, dan menjaga nama baik Almamater;
b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
c. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku baik di Statuta Unirow, Buku Pedoman
Unirow, serta Peraturan masing-masing Organisasi Kemahasiswaan (ORMA WA);
(3) Ketentuan

,.'

lebih lanjut mengenai

Kewajiban

dan Hak Mahasiswa

diatur dalam

peraturan Rektor.
Pasal 147
(1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan,
kesejahteraan

mahasiswa

penalaran, minat, kegemaran, dan

dalam kehidupan kemahasiswaan

pada perguruan

tinggi

dibentuk Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA).
(2) ORMA WA Unirow diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
(3) ORMA WA meliputi ORMA WA Tingkat Universitas dan ORMA WA Tingkat Fakultas.
(4) ORMA WA Tingkat Universitas terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM),
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
(5) DPM dan BEM adalah
merupakan

representasi

ORMA WA tingkat
dari perwakilan

Universitas

Himpunan

yang kepengurusannya

Mahasiswa

Program

Studi

(HIMAPRODI) melalui pemilihan.
(6) UKM

dibentuk

berdasarkan

bidang

penalaran

dan

keilmuan,

minat

dan

bakat/kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian kepada masyarakat.
(7) ORMA WA Tingkat Fakultas adalah HIMAPRODI.
(8) Mekanisme dan prosedur pemilihan ayat (5), dan pembentukan UKM ayat (6) diatur
dalam Buku Pedoman Unirow.
Pasal 148

(1) Keanggotaan,

kepengurusan,

masa kerja, dan mekanisme kerja ditetapkan melalui

mekanisme pengambilan keputusan pada masing-masing organisasi mahasiswa yang
berkesesuaian Peraturan yang berlaku di atasnya.
(2) Pengurus organisasi kemahasiswaan di seluruh tingkatan bertanggung jawab kepada
pimpinan penyelenggara pendidikan yang membawahinya.
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(3) Kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan

di dalam maupun di luar kampus harus

mendapat ijin/persetujuan dari Rektor melalui Pimpinan Bidang Kemahasiswaan

atau

pimpinan penyelenggara PendidikanINon Pendidkan yang membawahinya;
(4) Kegiatan mahasiswa

antar negara perlu rekomendasi

atau ijin Direktorat Jenderal

Perguruan Tinggi.
(5) Pembiayaan Kegiatan Kemahasiswaan ditanggung oleh mahasiswa melalui kontribusi
dana kemahasiswaan

yang dibayar per-tahun dan/atau per-semester

atau sumber-

sumber sponsor lain yang tidak mengikat harus mendapat ijin/persetujuan dari Rektor
melalui

pimpinan

Bidang

Kemahasiswaan

atau

pimpinan

penyelenggara

PendidikanINon Pendidkan yang membawahinya.

Bagian Kedua
Alumni
Pasal 149
(1) Alumni adalah seseorang yang menyelesaikan pendidikan di Unirow.
(2) Ikatan Keluarga Alumni adalah kelengkapan organisasi Unirow yang beranggotakan
alumni yang terdaftar.
(3) Maksud

dan tujuan

didirikan

Ikatan Keluarga

Alumni

adalah untuk

menjalin

komunikasi antara anggotanya dengan Unirow.
(4) Tata kerja organisasi Ikatan Keluarga Alumni diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.
(5) Susunan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Unirow ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(6) Hubungan Alumni melalui Ikatan Alumni dengan Almamater dalam rangka untuk
mengembangkan

dan

memajukan

Unirow

berdasarkan

atas

azas

kemitraan,

menjunjung tinggi nama baik dan menjaga citra Unirow.
BAB XII
KERJASAMA
Pasal 150
(1) Kerjasama di Unirow adalah suatu kegiatan antara pihak Unirow baik perorangan,
kelompok,
badan

program

atau Unirow

studi,

unit

kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga,

sendiri sebagai institusi

dengan mitra kerja yang bersifat

perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, atau institusi, dengan asas saling member
manfaat.
(2) Asas kerjasama

meliputi

kemitraan,

kesetaraan,

akuntabilitas, serta asas keberlanjutan.
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kebersamaan

dan transparansi,

(3) Ruang lingkup kerjasama terdiri atas:
a. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
b. Penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik;
c. Penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu;
d. Penyelenggaraan kerjasamadi bidang pengabdian kepada masyarakat;
e. Penyelenggaraan kerjasama di bidang manajemen;
f. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
g. Bentuk kerjasama unit usaha; dan
h. Bentuk-bentuk kerjasama lain yang bermanfaat.
(4) Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) butir g dilaksanakan oleh
Badan Penyelenggara.
(5) Mitra Kerjasama terdiri atas:
a. Lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
b. Lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta dari dalam negeri atau luar negeri;
c. Dunia usaha/industri/perusahaan

negeri maupun swasta nasional atau intemasional;

d. Lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
e. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
f. Alumni;
g. Organisasi non pemerintah baik nasional maupun intemasional; dan
h. Pihak lain yang belum dituangkan dalam ayat ini.
(6) Ketentuan

lebih lanjut mengenai

pelaksanaan

kerjasama

diatur dalam Peraturan

Rektor.
BAB XIII
KESEJAHTERAAN
Pasal 151
(l) Kesejahteraan

bagi

dosen

dan tenaga

kependidikan

meliputi

gaji, tunjangan,

penghasilan lain, fasilitas kerja dan penghargaan.
(2) Gaji, tunjangan dan penghasilan lain diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan
sesuai status kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Unirow
dan Badan Penyelenggara.
Pasal 152
(l) Fasilitas kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan berupa dana bantuan sosial dan
Cuti.
(2) Fasilitas

dana bantuan

sosial yang dimaksud

pada ayat (l)

meliputi

pengobatan, bantuan biaya melahirkan, bantuan pernikahan dan dana kematian.
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bantuan

(3) Fasilitas cuti yang dimaksud pada ayat (1) meliputi cuti sakit, cuti melahirkan, cuti
khusus dan cuti di luar tanggungan lembaga.
Pasal 153
(1) Penghargaan yang dimaksud pada pasal 151 ayat (1) berbentuk penyesuaian tugas,
kenaikan pangkat, golongan dan jabatan, pengembangan

karir, menduduki jabatan

tertentu dan penghargaan khusus.
(2) Dosen

dan

penghargaan

tenaga

kependidikan

sesuai ketentuan

yang

memenuhi

yang berlaku

syarat

di lingkungan

dapat
Unirow

memperoleh
dan Badan

Penyelenggara.
BABXIV
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 154
(1) Sarana dan prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak, baik
bergerak

maupun

tidak bergerak

yang berfungsi

sebagai penunjang

kelancaran

penyelenggaraan Universitas.
(2) Prosedur dan Sistem Pengelolaan

sarana dan prasarana

universitas

dilaksanakan

berdasarkan kebijakan pengelolaan sarana prasarana yang ditetapkan oleh Peraturan
Badan Penyelenggara.
(3) Kebijakan Prosedur dan Sistem Pengelolaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku pada hal-hal berikut:
a. Perencanaan sarana dan prasarana;
b. Pengadaan sarana dan prasarana;
c. Pendistribusian sarana dan prasarana;
d. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
e. Inventarisasi sarana dan prasarana; dan
f. Penghapusan sarana dan prasarana.
Pasal 155
(1) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber negara, dana pemerintah,
masyarakat,

dan

hibah

yang

diberikan

kepada

Unirow

Tuban,

maka

dana
status

kepemilikannya menjadi milik Badan Penyelenggara.
(2) Penggunaan sarana dan prasarana yang telah diserahkan ke pengelolaannya
Unirow oleh dosen, tenaga kependidikan,

mahasiswa, dan pihak lain diatur dalam

Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat Unirow Tuban.
84

kepada

BABXV
PENDANAAN, PENGANGGARAN,

DAN KEKAYAAN

Pasal 156
(1) Sumber Dana Unirow berasal dari:
a. Mahasiswa;
b. Bantuan pemerintah;
c. Sumbangan alumni;
d. Bantuan lembaga non pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang bersifat
tidak mengikat;
e. Masyarakat secara individu maupun kelompok dalam bentuk sumbangan, hibah,
beasiswa, yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. Kerjasama Tridhanna Perguruan Tinggi;
g. Pinjaman;
h. Usaha-usaha lain/unit usaha yang sah sesuai dengan peran dan fungsi universitas;
dan
i. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Jenis dan besar biaya yang berasal dari mahasiswa diatur dalam Keputusan Badan
Penyelenggara atas usulan Rektor dan status kepemilikan dana dimiliki oleh Badan
Penyelenggara.
(3) Penerimaan

yang berasal

dari bantuanlhibah

dari Pemerintah

diadministrasikan

melalui rekening yang sesuai dipersyaratkan pemberi hibah.
(4) Usaha-usaha lain/unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) butir h merupakan usaha
yang diselenggarakan

dalam rangka menunjang

kebutuhan operasional Tridhanna

Perguruan Tinggi yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara.
(5) Usaha-usaha lain/unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat diselenggarakan
sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan,

teknologi, seni serta memenuhi

kebutuhan dan didasarkan pada peraturan Badan Penyelenggara.
Pasal 157
(1) Penggunaan dana Unirow Tuban untuk:
a. Operasional Pendidikan
b. Pengembangan dan Pembangunan
(2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen
Rencana Prograrn Kerja dan Anggaran Tahunan (RPKAT) Unirow Tuban.
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Pasal 158
(l) Pengelolaan dana yang diperoleh dari sumber pada pasal 156 ayat (1) berdasarkan .
pada prinsip skala prioritas, keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
(2) Penerimaan

dan

pengeluaran

keuangan

universitas

melalui

rekening

Badan

Penyelenggara pada Bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan standar akuntansi
keuangan yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan RPKA T, Unirow dapat mengajukan
kebutuhan dan menggunakannya dalam setiap tahun akademik.
(3) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan
,.

pelaporan.
(4) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Unirow disusun
berdasarkan

kebutuhan setiap satuan unit kerja di lingkungan Unirow Tuban sesuai

dengan Renstra dan Renop.
(5) RPKAT Unirow Tuban diajukan oleh Rektor kepada Badan Penyelenggara
mendapatkan

persetujuan

dan pengesahan

setelah mendapatkan

pertimbangan

untuk
dari

Senat Unirow.
(6) Evaluasi pelaksanaan

program kerja Unirow setiap tahun dilaporkan oleh Rektor

Unirow kepada Badan Penyelenggara.
(7) Pedoman

Pengeloaan

dan Pertanggungjawaban

Keuangan

Unirow

dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan Badan Penyelenggara.
(8) Laporan pertanggungjawaban

pengelolaan anggaran Unirow diaudit oleh KPI sebagai

auditor internal dan/atau oleh auditor publik.

Pasal 159
(1) Semua bentuk kekayaan baik bergerak maupun tak gerak menjadi milik Badan
Penyelenggara.
(2) Kegiatan

penambahan,

pemindahan,

pelepasan,

kekayaan ditetapkan dan menjadi tanggungjawab

penjaminan,

dan penghapusan

Badan Penyelenggara.

BABXVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 160
(1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan
penyelenggaraan pendidikan,
pengembangan Unirow.

penelitian,
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pengabdian

kebutuhan pengembangan

kepada masyarakat,

dan/atau

(2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat
yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara dengan melibatkan unsur :
a. Pengurus Badan Penyelenggara;
b. Rektorat;
c. Senat; dan
d. Unsur lain yang dianggap perlu oleh Badan Penyelenggara.
(3) Perwakilan dari unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan
usul Rektor.
(4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta Unirow didasarkan musyawarah mufakat
atas kebutuhan pengembangan dan atau peraturan yang berlaku.

BABXVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 161
(1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku:
a. Semua organ Unirow yang telah ada saat ini tetap melaksanakan
fungsinya

sampai dengan ditetapkan

tugas dan

organ Unirow

sesuai dengan ketentuan

akademik dan non-akademik

masih tetap dilaksanakan

Statuta; dan
b. Semua penyelenggaraan

sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan
dengan Statuta baru.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (tahun)
sejak Statuta ini ditetapkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 162
(1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta
Unirow yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Semua ketentuan lain masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta
ini dan belum diadakan ketentuan baru.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan ditetapkan dengan peraturan Badan
Penyelenggara, Peraturan Rektor, dan peraturan lain yang ada di Unirow.
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Pasal 163
Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya apabila
ternnyata terdapat kekeliruan.
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