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PERATURAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 019/YPT-ST/X/2017
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan
dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan
Universitas Sulawesi Tenggara , perlu menetapkan Statuta
Universitas Sulawesi Tenggara
b. bahwa untuk menunjang pengembangan Universitas Sulawesi
Tenggara , dipandang perlu menyesuaikan Statuta dengan
dinamika pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi
Sulawesi Tenggara
Tentang Statuta Universitas Sulawesi
Tenggara.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 tentang yayasan
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi
4. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara
sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian No.0480 tanggal 13
Agustus 1986 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Asbar
Imran,SH, Nomor 48 tanggal 23 Agustus 2010 dan disahkan oleh
Menteri Hukum dan Hak azasi manusia dengan keputusan Nomor
: AHU.4646.AH.01.04 Tahun 2010 Tanggal 5 Nopember 2010.

Pasal

1

(1) lsi Statuta Universitas Sulawesi Tenggara dicantumkan dalam lampiran

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini
(2) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggarz
tentang Statuta Universitas SulawesiTenggara Tahun 2016
Pasal 2

(1) Peraturan pengurus Yayasan ini dapat diamandemen (atau diubah'

oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara setelal
memperoleh pertimbangan dari Senat Universitas Sulawesi Tenggara
(2) Usul untuk amandemen (atau diubah) yang dimaksud pada ayat (1,
dapat berasal dari Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawes
Tenggara , dan atau Senat Universitas SulawesiTenggara
(3) Usul amandemen terhadap peraturan ini minimal diajukan oleh 1/3 dar
anggota Senat Universitas dan perubahan terhadap peraturan in
minimal dihadiri 2/3 anggota senat Universitas
Pasal 3

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pengurus Yayasan ini , maka Statute
Universitas SulawesiTenggara tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku
(2) Pada saat berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan yang tidal,
bertentangan dengan peraturan ini, dinayatakan masih berlaku
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus yayasan ini akar
diatur lebih lanjut oleh pengurus Yayasan dengan Peraturan Pengurus
Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara
Pasal 4
(1) Semua peraturan

yang diperlukan untuk melaksanakan peraturar

Pengurus Yayasan iniharus telah diterbitkan paling lambat 6(enam,
bulan terhitung sejak Pengurus Yayasan inimulai berlaku
(2) Peraturan Pengurus Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di
Pada tangal

:Kendari
: 13 Oktober 2017.
Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara

SFMSi

MUKADIMAH
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan didorong oleh kesadaran
berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka
didirikanlah Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi tenggara yang bertujuan untuk ikut
serta dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan yakni upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para
warganya mengembangkan diri berkenan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945.
Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, sesuai kerangka Sistem
Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 tentang Yayasan, maka Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara
mendirikan Perguruan Tinggi yang akan menyelenggarakan Program Pendidikan
Akademik dan/atau Profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi
dan kesenian yang diberi nama Universitas Sulawesi Tenggara.
Bahwa tugas pokok Perguruan Tinggi sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pemerintah
Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi ; adalah menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, dan Penelitian, serta
Pengabdian pada Masyarakat, maka disusunlah statuta Universitas Sulawesi
Tenggara yang akan dijadikan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan dan dipakai
sebagai acuan dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan tujuan
Universitas Sulawesi Tenggara

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Statuta Universitas Sulawesi Tenggara 2017
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Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan :
(1)

Statuta UNSULTRA adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan tri dharma
perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan
meyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan visi dan misi UNSULTRA

(2)

Rencana Iinduk Pengembangan (RIP) adalah
instrument untuk lebih
mengarahkan tujuan organisasi yang
akan datang dan bagaimana cara
mencapainya. RIP merupakan bijakan proses akuntabilitas Universitas Sulawesi
Tenggara kepada pihak – pihak berkepentingan

(3)

Rencana Strategis (Renstra) merupakan gambaran yang jelas mengena tindakan
dan pemikiran strategis organisasi yang membutuhkan pemahaman transparan
dan sistimatis mengenai lingkungan internal dan ekstenal.
Renstra juga
menitik beratkan pada isu- isu penting dan tantangan yang dihadapi oleh
Universitas

(4)

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah rencana dan realisasi kegiatan
tahun sebelumnya, serta rencana kegiatan tahun yang akan datang.

(5)

Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara

(6)

Universitas Sulawesi Tenggara yang disingkat UNSULTRA adalah lembaga
pendidikan tinggi yang berkedudukan di Kota Kendari

(7)

Pengurus yayasan adalah , adalah tokoh masyarakat yang ada dan peduli pada
suksesnya penyelenggaraan kegiatan akademik di UNSULTRA.

(8)

Rektor adalah Rektor UNSULTRA sebagai
penanggung jawab dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta kegiatan lain di UNSULTRA

(9)

Dekan adalah Dekan lingkup UNSULTRA sebagai penanggung jawab dalam
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultasnya.

(10) Pascasarjana adalah program pendidikan strata S2 untuk memperoleh gelar
master
(11) Senat Universitas , adalah badan normative dan merupakan badan perwakilan
tertinggi di UNSULTRA
(12) Senat Fakultas, adalah badan normatif dan merupakan badan perwakilan tertinggi
di tingkat fakultas dalam lingkup UNSULTRA
(13) Kurikulum, adalah rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan serta
merupakan patokan proporsi sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan
di UNSULTRA
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(14) Jenis pendidikan di UNSULTRA
adalah pendidikan akademik berbentuk
Universitas, dengan program diploma (vokasi), pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dan atau Pascasarjana.
(15) Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, staf administrasi dan
mahasiswa UNSULTRA
(16) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat.
(17) Tenaga kependidikan adalah pegawai UNSULTRA yang mengabdikan diri untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan
(18) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNSULTRA.
(19) Alumni, adalah seseorang yang tamat pendidikan di UNSULTRA.
(20) Kebebasan akdemik, adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika
untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan
pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, dimana didalamnya termasuk
kebebasan mimbar akdemik dan otonomi keilmuan.
(21) Otonomi pengelolaan adalah otonomi dalam bidang pengelolaan administrasi dan
keuangan, mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan dan
menggunakan dana baik yang berasal langsung dari masyarakat maupun dari
pemerintah.
(22) Tri Dharma Perguruan Tinggi, adalah mencakup pendidikan, pengajaran,
penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
(23) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab pada pendidikan nasional serta
menteri lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi diluar
Departemen Pendidikan Nasional
BAB II
VISI, MISI , TUJUAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 2
Visi
(1)

Visi UNSULTRA

adalah :

Menjadi Perguruan tinggi maju , bermartabat dan

berbudaya akademik pada tahun 2020.
(2)

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna :
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a. Maju adalah kemampuan untuk mencapai nilai atau standar yang diakui dalam
pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian pada masyarakat
b. Bermartabat adalah tingkat harkat manusia. Universitas yang bermartabat
adalah universitas yang menjadikan civitas akademika mempunyai harga diri
yang tinggi berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai agama dan nilai-nilai
luhur serta menghargai eksistensi hak asasi manusia
c. Berbudaya akademik, berarti dalam semua kegiatan, civitas akademika akan
senantiasa berinovasi

untuk menemukan cara yang efektif dan efisien,

memiliki

dan

kompentensi

mengemplementasi

IPTEK

kapabilitas,
dengan

berwawasan,

baik,

serta

memahami

menjungjung

cara
tinggi

profesionalisme
Pasal 3
Misi :
(1)

Meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat dalam upaya mempertahankan keberlanjutan pembangunan regional
dan nasional.

(2)

Mengaplikasikan hasil-hasil pendidikan pengajaran dan penelitian yang berkualitas
secara luas kepada masyarakat dan mendukung penyebaran ilmu pengetahuan
dan teknologi

(3)

Menguatkan sistem tata kelola Universitas yang transparan dan akuntabel
sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan

(4)

Mengembangkan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni dan
budaya serta kewirausahaan untuk membangun citra UNSULTRA ditingkat
nasional dan Internasional

(5)

Mengembangkan lingkungan Universitas yang aman, nyaman, bersih

dan

berwawasan lingkungan
(6)

Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi
untuk menjamin kepastian layanan kepada stakeholders

Pasal 4
(1)

Tujuan
Tersedianya layanan pendidikan bermutu, relevan dan berdaya saing

(2)

Tercapainya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat
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(3)

Tersedianya sistem tata kelola yang berkualitas

(4)

Tercapainya peningkatan prestasi mahasiswa dalam kegiatan penalaran, seni dan
budaya, olahraga serta kewirausahaan di tingkat nasional dan internasional

(5)

Tersedianya sarana dan prasarana kampus yang memadai, nyaman, aman dan
berwawasan lingkungan

(6)

Terbangunnya sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di semua
fakultas/lembaga dan unit-unit lainnya
Pasal 5
Pengembangan

(1)

Melaksanakan pola ilmiah pokok Pengembangan wilayah pedesaan

(2)

Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program
pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.

(3)

Rencana Strategis Unsultra memuat rencana dan program pengembangan 5
(lima) tahun.

(4)

Rencana Operasional Unsultra merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

(5)

Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Rektor.

BAB III
IDENTITAS
Pasal 6
(1)

UNSULTRA adalah suatu perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan
pendidikan Tinggi, yang diasuh dan dibina oleh Yayasan Pendidikan Tinggi
Sulawesi Tenggara.

(2)

UNSULTRA berkedudukan di Kendari, Ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara.

(3)

UNSULTRA didirikan pada tanggal 9 Juli 1986 dengan Akte Notaris Nomor 15
Tahun 1986. Mendapatkan keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IX No.222
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tahun 1987 tanggal 18 Mei 1987 , tentang persetujuan sementara untuk
menyelenggarakan kegiatan akademik dan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

RI No.0480/0/1989 tanggal 1 Agustus 1989, tentang Pemberian

status Terdaftar
Pasal 7
UNSULTRA

berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945
Lambang dan Bendera
Pasal 8
(1)

Lambang UNSULTRA berbentuk segi lima yang melingkar, mengandung arti
Pancasila Falsafah Hidup Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)

Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut adalah ;
a. Tiga Tungkai pena yang tegak berdiri, berwarna abu-abu melambangkan
pendidikan dan profesionalisme sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.
b. Pada dasar tungkai terdapat sumber dan pancaran air berwarna biru laut yang
melambangkan sumber kehidupan.
c. Roda yang melingkari sumber mata air berwarna kuning melambangkan tekad
untuk bekerja dan membangun.
d. Padi berwarna kuning dan kapas berwarna putih hijau

melambangkan

kesejahteraan.
(3)

Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

Pasal 9
(4)

Bendera UNSULTRA berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar ½
(satuperdua) dari panjang, berwarna merah hati dengan kode warna Red 128
dengan dasar bendera adalah lambang UNSULTRA

(5)

Bendera UNSULTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
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(6)

Fakultas memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran
lebar ½ (satuperdua) dari panjang, dengan warna yang berbeda-beda ,
ditengahnya terdapat lambang Fakultas masing-masing

dengan gambar

sebagai berikut :
a. Fakultas Teknik dengan kode warna blue 101

b. Fakultas Pertanian dengan kode warna red 79, green 17, blue 5

c. Fakultas Hukum dengan kode warna red 255
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d. Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik dengan kode warna red 243, green 233,
blue 25.

e. Fakultas Ekonomi dengan kode warna red 128, green 128,

blue

128

f. Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan kode Red 25, Green
162, Blue 18

Hymne
Pasal 10
(1)

UNSULTRA memiliki Hymne yang mulai diperdengarkan dan diperkenalkan pada
upacara wisuda sarjana pertama (I) tanggal 25 September 1992.
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(2)

Hymne UNSULTRA sebagai berikut :

(3)

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hymne dan mars diatur dengan
peraturan Rektor
Pasal 11
Busana Akademik

(1)

UNSULTRA memiliki busana akademik dan busana almamater

(2)

Busana akademik mempunyai ciri masing-masing sesuai dengan jenjang pangkat
akademik dan jabatan pemakainya, yaitu jabatan Rektor, Dekan, Guru Besar,
Anggota Senat, Wisudawan/wisudawati, Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM)
dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
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BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK , KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI
KEILMUAN
Bagian Kesatu
Kebebasan Akademik
Pasal 12
(1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi
keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk
melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian secara bertanggung jawab.
(2) Pimpinan perguruan tinggi akan mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota
civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik

dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi
dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
(3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, setiap anggota civitas akademika harus
mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan
akademik di UNSULTRA.
(4) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, setiap anggota civitas akademika harus
bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya harus sesuai
dengan norma keilmuan.
(5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik tersebut, pimpinan perguruan tinggi dapat
mengijinkan penggunaan sumberdaya yang ada, sepanjang kegiatan tersebut
bertujuan untuk tidak merugikan pribadi orang lain atau untuk memperoleh
keuntungan materi bagi pribadi mereka.
Bagian kedua
Kebebasan Mimbar Akademik
Pasal 13
(1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik
yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di
UNSULTRA sesuai dengan norma keilmuan.
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(2) UNSULTRA dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran
dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah dalam rangka pelaksanaan mimbar
akademik.
Pelaksanaan Kebebasan Akademik
Pasal 14
(1) Pelaksanaan Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan
terwujudnya pengembangan civitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi
dan/atau kesenian.
(2) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, Senat
UNSULTRA tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat
1.
Bagian ketiga
Otonomi Keilmuan
Pasal 15
(1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian,
seluruh civitas akdemika UNSULTRA berpedoman pada otonomi keilmuan.
(2) Perwujudan otonomi keilmuan di UNSULTRA diatur oleh Senat UNSULTRA.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Bagian Kesatu
Pasal 16
(1) Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu
internal dan penjaminan mutu eksternal
(2) Sistem Penjaminan Mutu Internal UNSULTRA merupakan proses penetapan dan
pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan
sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
(3) Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNSULTRA:
a. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai
standar;
b. Mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya
orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan
standar; dan
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c.

Mendorong semua pihak/unit di Unsultra untuk bekerja mencapai tujuan
dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya
meningkatkan mutu.

(4)

Sistem Penjaminan Mutu Internal UNSULTRA dilaksanakan dengan berpedoman
pada prinsip:
a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
b. Mengutamakan kebenaran;
c.

Tanggung jawab sosial;

d. Pengembangan kompetensi personal;
e. Partisipatif dan kolegial;
f.

Keseragaman metode

g. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
(5)

Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal UNSULTRA terdiri atas:
a. Pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
b. Pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
c.

Pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada
masyarakat; dan

d. Pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
(6)

Penjaminan Mutu Ekternal adalah penjaminan mutu yang di lakukan oleh badan
akreditasi seperti BAN-PT atau lembaga lain

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 17
(1)

Untuk meningkatkan mutu UNSULTRA perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
(Monev) dengan tugas membantu rektor dalam menilai tingkat perkembangan
yang telah dicapai oleh UNSULTRA dalam bidang ;
a. Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan UNSULTRA
b. Mutu dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan
c. Keadaan pembinaan mahasiswa
d. Pelaksanaan pendidikan sesuai dengan bidang materi yang harus dicapai
pada akhir tahun akademik
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e. Sarana dan parasarana yang seimbang dengan jumlah mahasiswa
f.

Tata laksana administrasi akademik

g. Tata laksana administrasi tenaga kependidikan
h. Tata laksana administrasi keuangan
i.

Tata laksana administrasi kerumahtanggaan

(2)

Tim melaporkan hasilnya sebagai materi laporan akhir tahun akademik

(3)

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah merupakan bahan
persiapan untuk akreditasi Institusi dan akreditasi program studi untuk
menentukan peningkatan status UNSULTRA

Bagian Ketiga
Akreditasi
Pasal 18
(1)

Akreditasi yang dilaksanakan, dapat berbentuk akreditasi institusi
akreditasi program studi.

dan

(2)

Akreditasi dapat dilaksanakan dilingkungan fakultas yang dibentuk oleh
pimpinan fakultas sendiri, atau dilaksanakan ditingkat program studi yang
dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh UNSULTRA.

(3)

Hasil-hasil akreditasi dikompilasikan secara

berurutan dari waktu ke waktu.

Dengan demikian perkembangan mutu UNSULTRA dapat ditelusuri

BAB VI
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Organ Unsultra
Pasal 19
(1) Organ pokok Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara terdiri dari Pembina,
Pengurus dan Pengawas
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(2) Organ pokok unsultra terdiri dari ; Rektor, Senat, Dekan, Lembaga Penjaminan
Mutu, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat,dan Program
Studi
(3) Organ lain terdiri dari UPT ( Laboratorium , Perpustakaan) dan

Pelaksana

Administrasi ( BAAK dan BAUK )

Bagian Kedua
Yayasan
Pasal 20
(1) Yayasan sebagai badan hukum yang membina UNSULTRA adalah
Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara yang disingkat
dengan Akte Notaris No. 15 Tahun 1986, tanggal

Yayasan

YPT-ST , yang didirikan
9 Juli 1986, diperbaharui

dengan akte Notaris No.246/N-AI/IX/2010 yang disertakan Akte Suplemen No.05
tanggal 1 September 2010. Pada tanggal 5 Nopember 2010

Akte Yayasan

tersebut disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
No.AHU.4646.AH.01.04.Tahun 2010.
(2) Organ Yayasan terdiri dari
a. Pembina yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota,
b. Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris , Koordinator bidang Pendidikan dan
Koordinator bidang pengembangan
c.

Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota

(3) Anggota organ Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri Gubernur
dan unsur Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana yang
tercantum dalam Suplemen Yayasan No.05 tanggal 1 September 2010 ayat (3)
yang menegaskan bahwa sekalipun para pengurus bertindak dalam kedudukan
mereka sebagai peribadi namun keterlibatan mereka dalam Yayasan baik sebagai
Pembina, Pengurus dan Pengawas dilakukan karena jabatan mereka (Ex Officio)

Bagian Ketiga
Senat Universitas
Pasal 21
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(1)

Senat Unsultra merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan
pengawasan akademik.

(2)

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Unsultra
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menetapkan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi
penerapannya;
b. menetapkan kode etik civitas akademika yang diusulkan oleh Rektor dan
mengawasi pelaksanaannya;
c.

memberikan persetujuan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh
Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut:
1. kurikulum program studi;
2. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
3. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;

d. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor;
e. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada
huruf d;
f.

mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;

g. mengawasi pelaksanaan kebijakan kurikulum;
h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang
ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan
kepada Rektor;
i.

mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,
dan otonomi keilmuan;

j.

mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;

k.

mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;

l.

memberi persetujuan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan
akademik;

m. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
n. Memberikan pertimbangan calon Rektor kepada Ketua Yayasan dalam hal
pengangkatan Rektor;
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o. memberikan pertimbangan calon Wakil Rektor kepada Rektor dalam hal
pengangkatan Wakil Rektor; dan
p. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan
akademik oleh civitas akademika kepada Rektor.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), senat

menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada

Rektor untuk ditindaklanjuti

Pasal 22
(1)

Senat dipimpin oleh seorang Ketua Senat

(2)

Senat terdiri atas :
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

(3)

Keanggotaan Senat terdiri atas :
a. Guru Besar dari setiap Fakultas
b. Rektor
c. Wakil Rektor
d. Dekan lingkup Unsultra
e. Wakil dosen 1(satu) orang setiap Fakultas (ditentukan berdasarkan keputusan
rektor)
f. Ketua/Pimpinan Program Pascasarjana
g. Kepala Lembaga Penelitian
h. Kepala Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat
i. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas
j. Kepala UPT Perpustakaan Universitas
k. Kepala UPT Laboratorium Universitas

Pasal 23
(1)

Rapat Senat terdiri atas :
a. Rapat Senat
b. Rapat senat luar biasa
c. Rapat senat terbatas
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d. Rapat senat khusus
(2)

Rapat Senat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan

sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun
(3)

Rapat senat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu
perdua) jumlah anggota senat

(4)

Rapat Senat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diselenggarakan Wisuda dan pengukuhan Guru Besar

(5)

Rapat

Senat

terbatas

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf

c

diselenggarakan untuk memberikan pertimbangan pembukaan Program Studi,
Jurusan atau fakultas serta rekomendasi kenaikan jabaran Lektor Kepala dan
Guru Besar
(6)

Rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggaran
untuk pemilihan Rektor dan pemberian pertimbangan Pengangkatan Wakil Rektor

(7)

Tata cara penyelenggaraan rapat senat sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Senat

Bagian ke empat
Rektor
Pasal 24
Rektor sebagai organ pengelola UNSULTRA sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas
:
(1)

Unsur pimpinan yang terdiri atas Rektor dan Wakil-Wakil Rektor;

(2)

Fakultas dan/atau Pascasarjana

(3)

Lembaga Penjaminan Mutu

(4)

Lembaga Penelitian

(5)

Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat

(6)

Unit Pelaksana Teknis terdiri dari perpustakaan dan Laboratorium

(7)

Pelaksana administrasi terdiri dari BAAK dan BAUK
Pasal 25

(4)

Rektor sebagai penanggung jawab utama disamping melaksanakan arahan serta
kebijaksanaan umum, menetapkan peraturan, norma, tolak ukur penyelenggaraan
Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar Keputusan Senat UNSULTRA.
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(2)

Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama

4 (empat)

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3)

Dalam menjalankan ketentuan sebagaimana ayat 1 diatas, maka
a. Dibidang

akademik

pimpinan

UNSULTRA

bertanggung

jawab

kepada

Menristekdikti melalui Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi.
b. Dibidang administrasi dan keuangan, pimpinan Universitas bertanggung jawab
kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara.
(4)

Dalam menjalankan pimpinan di UNSULTRA Rektor dibantu oleh empat orang
Wakil Rektor yang terdiri dari Wakil Rektor bidang Akademik dan kemahasiswaan
, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan

dan

Wakil

Rektor

Bidang

Kerja

sama.

Wakil

Rektor

dimungkinkan kurang dari empat orang tergantung dari kebutuhan dan
kemampuan Universitas
(5)

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor
mempunyai tugas dan wewenang :
a. Menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan
b. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik;
c.

Menyusun norma akademik untuk diusulkan kepada Senat;

d. Menyusun kode etik civitas akademika untuk diusulkan kepada Senat;
e. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25
(dua puluh lima) tahun Unsultra;
f.

Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun Unsultra;

g. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana
operasional) Unsultra;
h. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Unsultra
i.

Mengelola kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan rencana kerja dan
anggaran tahunan Unsultra

j.

Mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit di
bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan
setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas;
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k.

Menjatuhkan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran
terhadap

norma,

etika,

dan/atau

peraturan

akademik

berdasarkan

rekomendasi Senat Universitas;
l.

Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan
pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
n. Menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik;
o. Mengelola anggaran Unsultra sesuai dengan ketentuan peraturan dan
perundang-undangan;
p. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi
dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma
perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan,
dan kealumnian;
q. Menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

penyelenggaraan Unsultra kepada yayasan
r.

Membina

dan

mengembangkan

hubungan

Unsultra

dengan

alumni,

Pemerintah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan
masyarakat;
s.

Memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk
menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

Bagian Kelima
Wakil Rektor
Pasal 26
(1)

Wakil Rektor adalah dosen UNSULTRA yang diberi tugas tambahan sebagai
pimpinan Unsultra.

(2)

Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3)

Wakil Rektor terdiri dari Wakil Rektor I, Wakil Rektor II , Wakil Rektor III dan
Wakil Rektor IV bertanggung jawab langsung kepada Rektor.,namun demikian
jumlah Wakil Rektor disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan
Universitas
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(4)

Wakil Rektor

I

membidangi kegiatan akademik

membantu rektor

dalam

memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian
pada masyarakat
(5)

Wakil Rektor II membidangi kegiatan administrasi umum dan keuangan,
membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi
umum dan keuangan.

(6)

Wakil Rektor III membidangi kegiatan kemahasiswaan membantu Rektor dalam
memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan

(7)

Wakil Rektor IV membidangi kegiatan kerjasama, membantu Rektor dalam
memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasa sama dengan pihak luar dalam
mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Sarana dan prasarana
Pendidikan

(8)

Wakil Rektor UNSULTRA diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah
mendapat pertimbangan Senat UNSULTRA dan persetujuan Yayasan.

Bagian Keenam
Lembaga

Lembaga Penjaminan Mutu
Pasal 27
(1) Untuk

kepentingan

pelaksanaan

sistem

penjaminan

mutu

Universitas,

dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu.
(2) Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai fungsi dan tugas yaitu :
a. Menyusun dan mengembangkan perangkat penerapan Sistem Penjaminan
Mutu ditingkat universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan unit-unit
lainnya
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b. Menerapkan

Sistem

Penjaminan

Mutu

secara

berkesinambungan,

konsisten, efisien, dan akuntabel.
c. Mengelola data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu
Universitas.
d. Menyusun dan mengembangkan perangkat audit mutu internal, serta
melakukan Audit mutu internal.
e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring mutu internal.
f. Memberikan

rekomendasi

kepada

Pimpinan

penjaminan dan peningkatan mutu dalam

Universitas

tentang

berbagai aspek: Tri Dharma

Perguruan tinggi; Manajemen keuangan; Sumber Daya manusia/ Kepegawaian,
dan administrasi.
(3) Untuk

menyelenggarakan

tugas

Lembaga Penjaminan Mutu

sebagaimana

memiliki

dimaksud

dalam

hubungan koordinasi

ayat

2,

dengan Unit

Penjaminan Mutu ditingkat Fakultas
(4) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua
(5) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu ditetapkan
oleh dan berdasarkan Keputusan Rektor.
(6) Ketua Penjaminan Mutu memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dengan
mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu diatur dalam peraturan Rektor .
Lembaga Penelitian
Pasal 28
(1)

Lembaga Penelitian adalah unsur pelaksana dilingkungan UNSULTRA yang
mengkoordinir, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang
diselenggarakan baik oleh Universitas, Fakultas dan program studi /bagian
dalam lingkup UNSULTRA atau yang dilakukan oleh dosen.

(2)

Lembaga Penelitian mengupayakan serta mengendalikan kegiatan administrasi
serta sumberdaya yang diperlukan dalam kegiatan penelitian
Dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas pokok:
a. Melaksanakan

Sistem Manajemen

Mutu

di

lingkungan

Lembaga

penelitian
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b. Menyusun Rencana Induk Penelitian sebagai panduan arah pembinaan
dan

pengembangan

untuk seluruh dosen dan unit pelaksana di

lingkungan universitas;
c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang merupakan tugas Lembaga
penelitian, baik untuk bidang ilmu-ilmu alam dan teknologi maupun untuk
bidang ilmu-ilmu sosial;
d. Membuat kesepakatan kerja bidang penelitian dengan lembaga-lembaga
di luar Universitas Sulawesi Tenggara atas izin Rektor;
e. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penelitian

dosen

yang

bersumber dari program pendanaan eksternal Universitas;
f. Menyelenggarakan workshop, simposium, seminar hasil penelitian, serta
kegiatan ilmiah sejenis lainnya;
g. Mencari sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan kuantitas dan
kualitas penelitian
(3) Lembaga Penelitian terdiri atas ; Kepala, Tenaga ahli serta tenaga administrasi.
(4) Kepala Lembaga penelitian diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor

Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat
Pasal 29
(5)

Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat disingkat LPM adalah unsur pelaksana
dilingkungan UNSULTRA yang mengkoordinir, memantau dan menilai
pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan baik
oleh Universitas, Fakultas dan program studi /bagian dalam lingkup UNSULTRA
atau yang dilakukan oleh dosen.

(6)

LPM

mengupayakan

serta

mengendalikan

sumberdaya yang diperlukan dalam kegiatan

kegiatan

administrasi

serta

mengendalikan administrasi

sumberdaya yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat
LPM dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas pokok:
c. Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan LPPM
a. Menyusun

Rencana

Induk

Pengabdian Pada Masyarakat

sebagai

panduan arah pembinaan dan pengembangan untuk seluruh dosen dan
unit pelaksana di lingkungan universitas;
b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang merupakan tugas LPM, baik
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untuk bidang ilmu-ilmu alam dan teknologi maupun untuk bidang ilmu-ilmu
sosial;
c. Membuat kesepakatan kerja bidang pengabdian p a d a m a s y a r a k a t
dengan lembaga-lembaga di luar Universitas Sulawesi Tenggara atas izin
Rektor;
d. Mengkoordinasikan dan mengawasi

pelaksanaan

pengabdian

pada

masyarakat dosen yang bersumber dari program pendanaan eksternal
universitas;
e. Menyelenggarakan workshop, simposium,

seminar

hasil

pengabdian

pada masyarakat, serta kegiatan ilmiah sejenis lainnya;
f. Mencari sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan kuantitas dan
kuantitas pengabdian pada masyarakat
(7) LPM terdiri atas ; Kepala, Tenaga ahli serta tenaga administrasi.
(8) Kepala LPM diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor UNSULTRA.

Bagian Ketujuh
Biro
Pasal 30
(1)

Satuan pelaksana administrasi di UNSULTRA menyelenggarakan pelayanan
teknis dan administrasi yang meliputi ; Administrasi akademik, kemahasiswaan,
administrasi umum dan keuangan.

(2)

Satuan pelaksana sebagaimana diatur dalam ayat 1 tersebut adalah ;
a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)

(3)

Biro administrasi akademik dan kemahasiswaan dalam pengelolaan administrasi
akademik dan kemahsiswaan bertugas dan berwewenang ;
a.

Memimpin pelaksanaan pendaftaran mahasiswa dan mengadministrasikan
data mahasiswa dalam buku induk mahasiswa

b.

Menyelenggarakan administrasi, ujian-ujian dan hasil-hasilnya.
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c.

Mengupayakan sistem administrasi akademik seefisien mungkin sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

d.

Menyelenggarakan administrasi kemahasiswaan dan mendata mahasiswa
dalam kegiatan-kegiatan didalam maupun diluar kampus.

(4)

Kepala Biro BAAK diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil
Rektor I

(5)

Biro administrasi umum dan keuangan dalam pengelolaan administrasi umum
dan keuangan bertugas dan berwewenang ;
a.

Menyelenggarakan administrasi keuangan

b.

Menyimpan dan menginventarisir administrasi keuangan

c.

Menyelenggarakan pembukuan secara teratur sehingga setiap saat dapat
diketahui keadaan keuangan UNSULTRA

d.

Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan mencatat data pegawai
dalam buku induk pegawai

e.

Menyelenggarakan/menginventarisir kelengkapan dan pemeliharaan semua
benda milik UNSULTRA yang bergerak maupun tidak bergerak.

f.

Merencanakan program pengembangan dan pembangunan UNSULTRA
yang bersifat fisik maupun untuk meningkatkan mutu berdasarkan
kebijjaksanaan pimpinan universitas.

(6)

Kepala Biro BAUK diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui
Wakil Rektor II
Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 31

(1)

Unit Pelaksana teknis sebagai Unsur penunjang pada UNSULTRA merupakan
perangkat kelengkapan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat yang berada diluar fakultas dan jurusan/bagian.

(2)

Unsur penunjang sebagaimana tersebut dalam ayat 1, adalah Perpustakaan dan
laboratorium

serta bentuk-bentuk penunjang lain yang dianggap perlu untuk

menyelenggarakan pendidikan dan akademik di UNSULTRA
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Pimpinan unsur penunjang sebagaimana tersebut dalam ayat 2, diangkat dan
bertanggung jawab langsung kepada Rektor UNSULTRA

BAB VII
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN ORGAN PENGELOLA
Bagian Kesatu
Organ Pengelola
Pasal 32
(1)

Dosen di lingkungan UNSULTRA dapat diberi tugas tambahan dengan diangkat
sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, dan Ketua
Program Studi/bagian

(2)

Pengangkatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, dan
Ketua Program Studi/bagian dilakukan apabila terdapat
a. mutasi;
b. perubahan organisasi.

(3)

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
a. berhenti dari dosen Unsultra atas permohonan sendiri;
b. pensiun;
c. masa jabatan berakhir;
d. diangkat dalam jabatan lain;
e. diberhentikan dari dosen sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai
sebab;
f. meninggal dunia.

(4)

Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. penambahan unit baru;
b. perubahan bentuk perguruan tinggi.

(5)

Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua
Lembaga, dan Ketua Program Studi/bagian seorang dosen harus memenuhi
persyaratan tertentu.

(6)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
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b. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diusulkan kepada
pejabat yang berwenang mengangkat;
c. berpendidikan paling rendah magister;
d. bersedia dicalonkan sebagaimana dimaksud ayat (5) yang dinyatakan secara
tertulis

Pasal 33
(1)

Tenaga kependidikan di lingkungan Unsultra dapat diangkat sebagai pimpinan
satuan pelaksana administrasi atau unit pelaksana teknis.

(2)

Pengangkatan pimpinan biro/bagian/sub bagian atau pimpinan unit pelaksana
teknis dilakukan apabila terdapat:
a. mutasi;
b. perubahan organisasi.

(3)

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
a. berhenti dari tenaga akademik atas permohonan sendiri;
b. pensiun;
c. masa jabatan berakhir;
d. diangkat dalam jabatan lain;
e. diberhentikan dari tenaga akademik Unsultra sebelum masa jabatan berakhir
karena berbagai sebab
f. meninggal dunia.

(4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penambahan unit baru;
b. perubahan bentuk perguruan tinggi.
(9) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan biro/bagian/subbagian atau pimpinan unit
pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Rektor
Pasal 34
(1) Syarat umum calon Rektor UNSULTRA
a. Berstatus sebagai dosen dan memiliki NIDN
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b. Memiliki pangkat akademik minimal Lektor.
c. Berpendidikan S3
d. Memiliki rekam jejak yang baik dibidang kepemimpinan dan Tridharma
Perguruan Tinggi
(2) Syarat administrasi calon Rektor UNSULTRA
a. Berdomisili di Kota Kendari
b. Persetujuan dari Atasan Instansi yang bersangkutan bagi PNS dan calon dari
luar Unsultra
c. Sanggup bertugas penuh sebagai Rektor Unsultra
d. Tidak merangkap sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi lain
e. Tidak merangkap sebagai Pengurus YPT-ST
f. Tidak pernah menjalani hukuman pidana
(3) Pengangkatan rektor dilakukan melalui :
a. Tahap penjaringan bakal calon
b. Tahap pemberian pertimbangan calon melalui pemilihan Senat
Universitas, dan
c. Tahap pengangkatan
(4) Senat melakukan penjaringan bakal calon Rektor dan penjaringan calon Rektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

Pasal 35
(1) Rektor membentuk panitia pemilihan Rektor dengan persetujuan senat paling
lambat 1 ( satu ) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir dengan tugas utama
mempersiapkan penjaringan dan pemilihan calon Rektor
(2) Panitia pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
a. Perwakilan unsur senat
b. Perwakilan unsur tenaga kependidikan
(3) Ketentuan mengenai pembentukan panitia diatur dalam peraturan Rektor setelah
mendapat persetujuan Senat

Pasal 36
(1) Tahap penjaringan bakal calon rektor dilakukan dengan cara :
a. Pendaftaran bakal calon Rektor
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b. Verifikasi secara administrasi oleh panitia pemilihan bakal calon Rektor untuk
mendapatkan paling sedikit 2 (dua) nama bakal colon Rektor
(2) Panitia pemilihan Rektor menyampaikan nama bakal calon rektor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada ketua Senat
(3) Rapat senat khusus untuk penjaringan bakal calon Rektor diselenggarakan paling
lambat 2 (dua) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir

Pasal 37
(1) Tahap penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat senat khusus dengan
tahapan
a. Penyampaian visi dan misi oleh calon Rektor
b. Pemungutan suara dan/atau musyawarah mufakat oleh anggota senat untuk
mendapatkan nama calon Rektor
c. Penyampaian nama calon Rektor kepada Ketua Umum

YPT-ST

(2) Rapat senat khusus untuk menyaringan calon Rektor diselenggaran paling lambat
1 (satu) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir
(3) Rapat senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila
dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota senat
(4) Pemungutan suara atau musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak 1 (satu)
suara
(5) Ketentuan mengenai rapat senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat

Pasal 38
(1) Ketua Umum YPT-ST

memilih salah seorang dari calon Rektor yang diajukan

Senat UNSULTRA dan selanjutnya mengangkat Rektor UNSULTRA
(2) YPT-ST

melaporkan pengangkatan tersebut Kepada Dirjen Dikti Kemdikbud

melalui Kopertis Wilayah IX .

Bagian ketiga
Pengangkatan Wakil Rektor
Pasal 39

Statuta Universitas Sulawesi Tenggara 2017

28

(1) Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. tahap penjaringan;
b. tahap pemberian pertimbangan; dan
c. tahap penetapan dan pengangkatan.

Pasal 40
(1) Penjaringan bakal calon Wakil Rektor dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wakil Rektor
untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) bakal calon untuk masing-masing Wakil
Rektor.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjaringan bakal
calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Rektor.

Pasal 41
(1) Rektor memilih 2 (dua) nama calon untuk masing-masing Wakil Rektor hasil
penjaringan dan mengajukan kepada Senat untuk mendapat pertimbangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 42
Rektor memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Wakil Rektor dan menetapkan
pengangkatannya sebagai Wakil Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat.
Bagian Keempat
Pimpinan Fakultas
Pasal 43
Pimpinan Fakultas terdiri atas:
a. Dekan
b. Wakil Dekan
c. Ketua Program Studi
d. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPjM)
e. Kepala Laboratorium dan atau Kepala Perpustakaan

Pasal 44
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(1) Pimpinan Fakultas adalah dosen UNSULTRA yang diberi tugas tambahan sebagai
pimpinan Fakultas Unsultra.
(2) Masa jabatan pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 45
Tugas Dekan
(1)

Melaksanakan

Sistem

Penjaminan

Mutu

Perguruan

Tinggi

dan

Sistem

Manajemen Mutu di dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen mahasiswa,

dan tenaga

administrasi;
(2)

Mencari

dan

mengkoordinasikan

informasi

sumber-sumber

pembiayaan

untuk peningkatan jenjang pendidikan maupun kompetensi dosen,

kualitas

penelitian dan pengabdian masyarakat dari berbagai instansi / lembaga
termasuk
(3)

Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam bidang pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat;

(4)

Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan kemahasiswaan di tingkat
fakultas

(5)

Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembinaan dalam bidang dosen dan
karyawan di fakultas;

(6)

Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan

pembinaan

dalam

bidang

kemahasiswaan di fakultas;
(7)

Mengkoordinasikan, penyusunan dan penyelenggaraan kurikulum program
studi pada fakultas;

(8)

Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengurusan ijin operasional,
akreditasi program studi dan pelaporan Pangkalan

Data

Perguruan

Tinggi

(PDPT) di fakultas;
(9)

Mengesahkan penetapan dosen pengasuh mata kuliah;

(10) Mengusulkan pengangkatan dosen kepada Rektor;
(11) Menetapkan jadwal sistem perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(12) Merancang kriteria dan penetapan calon mahasiswa yang diterima di
fakultas;
(13) Mengkoordinasikan penetapan konversi bagi mahasiswa pindahan, mahasiswa
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aktif kembali, perpanjangan masa studi ;
(14) Memutuskan dan menetapkan kelulusan maupun drop-out mahasiswa;
(15) Mengusulkan pemecatan mahasiswa yang melakukan tindakan pelanggaran
disiplin kepada Rektor;
(16) Mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah atau
swasta baik di dalam maupun di luar negeri atas persetujuan Rektor.
(17) Dekan dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, bertanggungjawab
kepada Rektor

Pasal 46
Tugas Wakil Dekan
(1)

Membantu Dekan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan
Sistem Manajemen Mutu di lingkungan fakultas;

(2)

Membantu

Dekan

merencanakan

kebijakan

dalam

bidang

administrasi

umum, keuangan dan pembinaan kemahasiswaan;
(3)

Membantu

Dekan

menginformasikan

sumber-sumber

pembiayaan

untuk

peningkatan jenjang pendidikan maupun kompetensi dosen, kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat dari berbagai instansi atau lembaga termasuk
pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam maupun
luar negeri kepada dosen melalui program studi;
(4)

Membantu Dekan merencanakan dan mengkoordinasikan sistem perkuliahan
pada fakultas;

(5)

Membantu Dekan mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pengurusan izin
operasional, akreditasi program studi dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi
(PDPT);

(6)

Membantu Dekan merencanakan, melaksanakan pembinaan pengembangan
karir dosen dan karyawan;

(7)

Membantu Dekan merencanakan dan mengkoordinasikan administrasi keuangan
system perkuliahan fakultas;

(8)

Membantu Dekan merencanakan dan mengkoordinasikan sarana penunjang
sistem perkuliahan;

(9)

Membantu

Dekan

merencanakan,
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pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan, termasuk alumni;
(10) Membantu Dekan membina, mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan
pegawai di lingkungan kerjanya;
(11) Wakil

Dekan

dalam

melaksanakan

fungsi

dan

tugas

pokoknya,

bertanggungjawab kepada Dekan.
(12) Mengkoordinasikan

pembinaan

dan

pengembangan

kegiatan

organisasi

kemahasiswaan

Pasal 47
Tugas Ketua Program Studi
(1)

Melaksanakan

Sistem

Penjaminan

Mutu

Perguruan

Tinggi

dan

Sistem

Manajemen Mutu di lingkungan program studi;
(2)

Menginformasikan sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan jenjang
pendidikan maupun kompetensi dosen,

kualitas penelitian dan pengabdian

masyarakat dari berbagai instansi atau lembaga
(3)

Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakankan Kurikulum

(4)

Mengatur dan melaksanakan pengurusan ijin operasional, akreditasi program
studi dan PDPT secara berkala;

(5)

Menyiapkan dan melaksanakan upload content administrasi akademik dan
kemahasiswaan serta alumni dalam website universitas secara berkala

(6)

Merencanakan dan menyiapkan dosen pengasuh mata kuliah;

(7)

Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan sistem perkuliahan;

(8)

Mengawasi

dan

mengkoordinasikan

pelaksanaan

kegiatan

Laboratorium

Praktikum/Studio dan bengkel pada Program Studinya;
(9)

Membantu

Pimpinan

Fakultas

mengkoordinasikan

pembinaan

dan

pengembangan kegiatan organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi;
(10) Membina dan melaksanakan hubungan dengan orang tua/wali mahasiswa,
termasuk alumni;
(11) Membina, mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pegawai di lingkungan
kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
(12) Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah atasan;
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(13) Dalam melaksanakan fungsi dan

tugas pokoknya, Ketua Program Studi

bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 48
Tugas Kepala Tata Usaha
(1)

Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem

(2)

Manajemen Mutu dibidang tata usaha;

(3)

Menyiapkan dan melaksanakan administrasi sistem perkuliahan dan ujian;

(4)

Menyiapkan, mendistribusikan dan melaksanakan administrasi keuangan;

(5)

Membina, mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pegawai di lingkungan
kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

(6)

Menyiapkan

data

administrasi

pengurusan

ijin

operasional,

akreditasi

program studi di fakultas secara berkala;
(7)

Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah atasan;

(8)

Kepala

Tata Usaha

Fakutas dalam melaksanakan

fungsi dan tugas

pokoknya bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan.

Pasal 49
Pengangkatan Dekan
Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. tahap penjaringan;
b. tahap pemberian pertimbangan melalui pemilihan oleh Senat Fakultas ; dan
c. tahap pengangkatan.
Pasal 50
(1) Penjaringan

calon Dekan dilakukan

oleh

Panitia

Pemilihan Dekan untuk

mendapatkan minimal 2 (dua) nama calon Dekan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjaringan bakal
calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
(3) Rektor menetapkan pengangkatan Dekan terpilih atas dasar pertimbangan Senat
Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

Pasal 51
Pengangkatan Wakil Dekan melalui tahapan sebagai berikut:
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a.

tahap penjaringan;

b.

tahap pemberian pertimbangan melalui pemilihan oleh Senat Fakultas

c.

tahap penetapan dan pengangkatan.

Pasal 52
(1) Penjaringan bakal calon Wakil Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wakil
Dekan untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) bakal calon untuk masing-masing
Wakil Dekan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjaringan bakal
calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Rektor.
Pasal 53
(1) Dekan memilih 2 (dua) nama calon untuk

Wakil Dekan hasil penjaringan dan

mengajukan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 54
Rektor memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Wakil Dekan dan menetapkan
pengangkatannya sebagai Wakil Dekan dengan memperhatikan pertimbangan Senat
Fakultas.
Pasal 55
(1) Ketua Program Studi / Bagian di Fakultas dipilih oleh Dosen pada prodi / bagian
yang bersangkutan, diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan
Surat Keputusan.
(2) Pemilihan Ketua Program studi /bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertutup.
Pasal 55
Kepala Laboratorium dan Perpustakaan dipilih oleh Dekan selanjutnya diusulkan
oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Senat Fakultas
Pasal 56
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(1) Anggota Senat Fakultas terdiri atas:
a. Guru Besar
b. Dekan
c. Wakil Dekan
d. Ketua Program Studi
e. Wakil dosen 1(satu) orang dari setiap Program Studi
f. Kepala unit Penjaminan Mutu Fakultas
g. Kepala Perpustakaan Fakultas
h. Kepala Laboratorium Fakultas
(2) Senat terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.
Bagian Kelima
Pimpinan Lembaga
Pasal 57
(1)

Pimpinan Lembaga terdiri atas:
a. Ketua Lembaga;
b. Sekretaris Lembaga; dan
c.

(3)

Kepala Pusat Studi/Kajian.

Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dosen
Unsultra yang diberi tugas tambahan.

(4)

Masa jabatan Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keenam
Pimpinan Pascasarjana
Pasal 58
Program Pascasajana dipimpin oleh seorang Ketua Program dan atau nama lain
sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan tentang program Pascasarjana akan diatur
lebih lanjut melalui Surat Keputusan atau Peraturan Rektor, setelah terbentuk
program studi Pascasarjana di Unsultra.
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Bagian Keenam
Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi
Pasal 59
Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
a. Kepala Bagian Tata Usaha
b. Kepala Sub Bagian
Pasal 60
(1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
adalah jabatan struktural.
(2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
berdasarkan hasil pertimbangan pimpinan Fakultas Unsultra
(3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari
jabatan Pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan
Pasal 61
(1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program studi, Kepala Lembaga,
Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium diberhentikan dari jabatannya
karena masa jabatannya berakhir.
(2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program studi dan atau Ketua
bagian, Kepala Lembaga, Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium
diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena
a. permohonan sendiri;
b. diangkat dalam jabatan yang lain;
c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundangundangan;
d. diberhentikan dari jabatan dosen;
e. berhalangan tetap;
f. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
g. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62
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(1)

Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

ayat

(1) dilakukan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangundangan.
(2)

Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan
dan perundang-undangan.

Pasal 63
(1)

Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan
jabatan tersebut Wakil Rektor I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.

(2)

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan

(3)

Senat paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhenti,
menyampaikan nama-nama Wakil Rektor kepada Yayasan

(4)

Yayasan menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor definitif
melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.

(5)

Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2
(dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64
(1)

Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Rektor mengangkat dan
menetapkan Wakil Rektor definitif.

(2)

Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang
berlaku

(3)

Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun,
dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 65
(1)

Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan
jabatan tersebut Wakil Dekan ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan.
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(2)

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

(3)

Senat Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sejak Dekan dinyatakan berhenti,
menyampaikan nama Wakil Dekan kepada Rektor

(4)

Rektor menetapkan Wakil Dekan sebagai Dekan definitif melanjutkan sisa masa
jabatan Dekan sebelumnya.

(5)

Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2
(dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 66

(1)

Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), Rektor mengangkat dan
menetapkan Wakil Dekan definitif.

(2)

Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Statuta

(3)

Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun,
dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 67
(1)

Apabila terjadi pemberhentian Ketua Prodi

sebelum masa jabatannya berakhir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan
Dekan menyampaikan kepada rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak Ketua
prodi dinyatakan berhenti
(2)

Rektor menetapkan ketua prodi yang definitif berdasarkan usulan Dekan

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 68
(1) Unsultra menyelenggarakan pendidikan akademik
(2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi program vokasi, sarjana dan pasca sarjana
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan jenjang pendidikan akademik diatur
dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Statuta Universitas Sulawesi Tenggara 2017

38

Pasal 69
(1) Penyelenggaraan pendidikan di Unsultra dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu
semester gasal dan semester genap.
(2) Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas)
minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah
semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
(3) Di antara semester gasal dan semester genap, Unsultra dapat menyelenggarakan
semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor
setelah mendapat persetujuan Senat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 70
(1) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir bulan Agustus tahun
berikutnya.
(2) Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir bulan Februari tahun
berikutnya.
(3) Semester genap dimulai pada bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada
bulan Agustus.
(4) Semester antara diselenggarakan antara pelaksanaan semester gasal dan
semester genap

Pasal 71
(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Unsultra
adalah Bahasa Indonesia
(2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar,
baik

dalam

penyelenggaraan

pendidikan

maupun

dalam

penyampaian

pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna
dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 72
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(1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit
Semester (SKS).
(2) SKS

merupakan

satuan

sistem

penyelenggaraan

pendidikan

dengan

menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi
mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan
program.
(3) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
Pasal 73
(1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan

pelajaran

serta

cara

yang

digunakan

sebagai

pedoman

dan

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
(2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan
program studi.
(3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dan mengacu
kepada standar nasional pendidikan dan dapat ditinjau /direvisi setiap 5 tahun
(4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah
mendapat persetujuan Senat.

Pasal 74
(2) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala
dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk
penilaian lainnya.
(3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian, ujian tengah
semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi ujian skripsi
(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas
terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
(5) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).
(6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang
dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2,
1, dan 0.
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(7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi
(IP).
(8) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK).
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar
mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor
setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 75
(1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh
mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi
yang berupa tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi
(2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang vokasi adala tugas akhir,
sarjana adalah skripsi, pasca sarjana adalah tesis dan disertasi
(3) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

karya

akhir

studi

yang

dipersyaratkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 76
(1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa
baru, alih kredit dan kerja sama.
(2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras,
kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
(3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Unsultra apabila memenuhi syarat
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor
setelah mendapat persetujuan Senat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 77
(1) Kegiatan penelitian di Unsultra merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang
kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
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(2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di Unsultra mencakupi penelitian dasar,
penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
(3) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
(4) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan
institusi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
(5) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada
bidang-bidang yang ditekuni.
(6) Hasil-hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) wajib
dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri
terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian
dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.

Pasal 78
(1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian
(2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama
antarperguruan tinggi dan/atau institusi lain.
(3) Penyelenggaraan

penelitian

meliputi

kegiatan

perencanaan,

pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi.
(4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa
dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
(5) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

penyelenggaraan

kegiatan

penelitian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan
Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah
mendapat persetujuan Senat.

Pasal 79
(1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pendayagunaan,
pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga
bagi kepentingan masyarakat.
(2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga
fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.
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(3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga
Pengabdian kepada Masyarakat.
(4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil
penelitian.
(5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor.
(6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi
terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja
sama dengan institusi lain.
(7) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 80
(1) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan
dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
Pasal 81
(1) Pemanfaatan

hasil

pengabdian

kepada

masyarakat

diorientasikan

untuk

pemberdayaan masyarakat.
(2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi
penelitian lanjutan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IX
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN
Pasal 82
(1) Lulusan UNSULTRA diberi hak untuk menggunakan gelar akademik ahli madya
,sarjana , magister dan doktor
(2) Gelar akademik ahli madya ,sarjana , magister dan doktor disesuaikan dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku
(3) Syarat pemberian gelar akademik meliputi ;
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a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan dan akademik yang harus dipenuhi
dalam mengikuti suatu program studi.
b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan
program studi yangt diikuti.
(4) Gelar akademik yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

BAB X
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 83
(1)

Tenaga pendidik di UNSULTRA terdiri atas dosen tetap yayasan, dosen negeri
yang dipekerjakan, dosen tidak tetap serta dosen tamu.

(2)

Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya
diangkat baik oleh Negara maupun oleh yayasan dengan tugas utama mengajar
di Universitas.

(3)

Dosen tetap yayasan adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan
Tinggi Sulawesi Tenggara atas usul rektor melalui seleksi yang berlaku serta
memperoleh penghasilan di UNSULTRA sesuai ketentuan yang berlaku di
UNSULTRA

(4)

Dosen negeri yang dipekerjakan adalah dosen yang diangkat oleh Negara
melalui Kopertis Wilayah IX dan dipekerjakan pada UNSULTRA

(5)

Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada UNSULTRA
tetapi bekerja selama jangka waktu tertentu dengan mendapatkan upah setelah
kewajiban mengajarnya diselesaikan.

(6)

Dosen tamu adalah seseorang/beberapa orang yang diundang oleh UNSULTRA
atau fakultas dalam lingkup UNSULTRA untuk mengajar selama jangka waktu
tertentu.
Pasal 84

(1)

Tenaga kependidikan terdiri atas pustakawan, pranata computer, laboran dan
teknisi sumber belajar.

(2)

Persyaratan dan tata cara pengangkatan serta wewenang tenaga kependidikan
diatur

oleh

pimpinan

universitas

dengan

berpedoman

pada

peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 85
(1)

Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten ahli, lektor,
lektor kepala dan Guru Besar.

(2)

Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik
diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 86

(1)

Untuk menjadi mahasiswa, seseorang harus ;
a. Memiliki Ijazah Pendidikan Menengah atas atau sejenisnya.
b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh UNSULTRA yang diatur dalam
satu keputusan rektor.
c. Mahasiswa pindahan/alih program dari Perguruan Tinggi lain yang
memenuhi persyaratan tertentu yang dipersyaratkan oleh UNSULTRA
d. Untuk point (b) dan (c) seperti tersebut diatas, diatur oleh Surat Keputusan
Rektor.

(2)

Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa UNSULTRA setelah memenuhi
persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.

(3)

Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan prosedur untuk menjadi
mahasiswa diatur oleh senat UNSULTRA

(4)

Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional.

(5)

UNSULTRA berhak mengeluarkan mahasiswa yang melanggar ketentuan yang
diatur oleh Universitas melalui Statuta ini dan/atau melakukan pelanggaran
hukum yang diancam hukuman diatas 5 tahun penjara.

(6)

Ketentuan mengenai keluarnya mahasiswa UNSULTRA diputuskan dalam rapat
senat universitas yang diadakan khusus untuk itu.
Pasal 87

(1)

Mahasiswa mempunyai hak ;
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk
menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma-norma ilmiah
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b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik
sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
c. Memanfaatkan fasilitas yang ada di UNSULTRA dalam rangka proses
belajarnya
d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi
yang diikutinya dalam penyelesaian studi.
e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang
diikutinya serta hasil belajarnya
f.

Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan
persyaratan yang berlaku

g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
h. Memanfaatkan sumberdaya yang ada di UNSULTRA melalui perwakilan
organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan
minat dan tata kehidupan masyarakat.
i.

Pindah ke perguruan tinggi lain atau pindah program studi, bilamana
memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau
program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan
tinggi atau program studi yang bersangkutan memenuhinya

j.

Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di
UNSULTRA

k. Memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat.
(2)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya
diatur dengan Keputusan Senat UNSULTRA
Pasal 88

(1)

Mahasiswa mempunyai kewajiban ;
a. Mematuhi semua
UNSULTRA

peraturan/ketentuan

yang

berlaku

dalam

lingkup

b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan
keamanan dalam lingkungan kampus
c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi
mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan
peraturan yang berlaku
d. Menghargai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau
kesenian
e. Menjaga kewibawaan, citra dan nama baik UNSULTRA
f.

Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
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(2)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya
diatur dengan Keputusan Senat UNSULTRA
Pasal 89

(1)

Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran
dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di UNSULTRA
dibentuk organisasi kemahasiswaan

(2)

Organisasi kemahasiswaan di UNSULTRA diselenggarakan dari, oleh dan untuk
mahasiswa

(3)

Organisasi kemahasiswaan di UNSULTRA merupakan perwakilan tertinggi
mahasiswa di UNSULTRA disebut dengan Majelis Perwakilan Mahasiswa
disingkat (MPM) dan Penyelenggaraan kegiatan organisasi kemasiswaan
disebut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
serta Komunitas Minat Bakat tertentu.

(4)

Organisasi kemahasiswaan ditingkat Fakultas meliputi Himpunan Mahasiswa
Jurusan (MHJ) dan atau Komunitas Minat dan Bakat Tertentu

(5)

Pengurus organisasi kemahasiswaan di UNSULTRA bertanggung jawab kepada
pimpinan satuan yang membawahinya

(6)

Ketentuan sebagaimana pada ayat 1,2,3, 4 dan 5 selanjutnya diatur sesuai
dengan peraturan peraturan Rektor dan atau Dekan.
Pasal 90

(1)

Alumni

UNSULTRA adalah seseorang yang menamatkan

pendidikan di

UNSULTRA
(2)

Alumni UNSULTRA

membentuk organisasi alumni yang bertugas untuk

membina hubungan dengan almamater dalam menunjang pencapaian tujuan
UNSULTRA
BAB XII
KERJA SAMA
Pasal 91
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(1)

Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, UNSULTRA dapat menjalin kerjasama
dengan perguruan tinggi lain dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar
negeri

(2)

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, dapat berbentuk
a. Kontrak manajemen
b. Program kembaran
c. Program pemindahan kredit
d. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan akademik
e. Pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik
f.

Penerbitan bersama karya ilmiah

g. Penyelenggaraan bersama seminar, atau kegiatan ilmiah lain, dan
h. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu
(3)

Kerjasama lain lebih ditekankan dalam usaha UNSULTRA meningkatkan mutu
tenaga pengajar, peneliti , pengabdian pada masyarakat dan alih teknologi

(4)

Dalam hal kerjasama dengan badan/lembaga dilakukan oleh Rektor dan atau
Yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 92

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dituangkan dalam suatu naskah
kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA
(1)

Pasal 93
Sarana dan prasarana UNSULTRA diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah
daerah, masyarakat, pihak asing dan pihak lain yang tidak mengikat

(2)

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggaran
sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara

(3)

Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
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(4)

Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi, diatur oleh pimpinan
Universitas dengan persetujuan Senat UNSULTRA
Pasal 94

Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk memelihara dan berhak
menggunakan sarana dan prasarana UNSULTRA secara bertanggung jawab, berdaya
guna dan berhasil guna

BAB XIV
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 95
(2)

Pembiayaan UNSULTRA diperoleh dari sumber-sumber
a. Pemerintah
b. Masyarakat
c. Yayasan, dan
d. Lembaga non pemerintah

(3)

Dana yang berasal dari pemerintah berasal dari anggaran pembangunan ,
subsidi atau hibah

(4)

Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana UNSULTRA yang
berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :
a. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP)
b. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)
c. Biaya untuk seleksi ujian masuk Unsultra
d. Biaya yang diterima dari pendaftaran pelaksanaan KKN atau sejenisnya
dalam lingkup pengabdian pada masyarakat.
e. Biaya dari pendaftaran pelaksanaan wisuda
f.

Hasil kontrak kerjasama yang sesuai dengan peran UNSULTRA

g. Sumbangan dari hibah lembaga lembaga non pemerintah
h. Penerimaan dari usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan dasar
dan tujuan UNSULTRA
(5)

Usaha untuk meningkatkan penerimaan dari masyarakat didasarkan atas pola
prinsip tidak mencari keuntungan
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Pasal 96
(1)

Penggunaan dana dari pemerintah sebagaimana dalam pasal 90 ayat (2) diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2)

Dana yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dalam pasal 90 ayat (3)
adalah wewenang Ketua Yayasan dan Rektor UNSULTRA untuk mengatur dan
menggunakannya.

(3)

Dana yang diperoleh dari yayasan dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai
dengan peraturan yang ditentukan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi
tenggara
Pasal 97

(1)

Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan untuk menerima,
menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat

(2)

Perguruan tinggi menyelenggarakan pembukuan berdasarkan peraturan tata
buku yang berlaku dengan persetujuan Yayasan

(3)

Pembukuan keuangan UNSULTRA diperiksa oleh aparat/panitia pengawas yang
dibentuk untuk itu atau pengawas fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan
dan atau perundang-undangan yang berlaku

(4)

Dana yang dimiliki oleh UNSULTRA disimpan di Bank yang ditunjuk bentuk Giro

(5)

Penerimaan dan pengeluaran keuangan UNSULTRA dilakukan oleh Rektor
dibantu Wakil Rektor II dan staf keuangan yang terdiri dari
a. Bendahara
b. Juru Bayar
c. Pegawai Keuangan

(6)

Pertanggung jawaban keuangan oleh Rektor UNSULTRA kepada Yayasan
pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Pasal 98

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan diusulkan oleh Rektor pada setiap permulaan
tahun akademik kepada yayasan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan
Belanja UNSULTRA
Pasal 99
Pimpinan Universitas menyusun usulan struktur tarif dan tatacara pengelolaan dana
yang berasal dari masyarakat , diajukan oleh Rektor kepada Yayasan untuk disahkan
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BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 100
(1)

Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini adalah penyempurnaan dari Statuta
sebelumnya dan dibuat mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan pemerintah No.4 tahun 2014 tentang
Pengelolaah Perguruan Tinggi serta Panduan Penyusunan Statuta Perguruan
Tinggi Swasta diterbitkan oleh Dirjen Dikti Direktorat Kelembagaan dan Kerja
Sama Tahun 2016

(2)

Semua peraturan yang ada pada saat statuta ini ditetapkan, masih berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan statuta UNSULTRA dan jika ada yang tidak
sesuai dengan statuta ini, dianggap tidak berlaku lagi
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal
(1)

101

Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini, akan diatur dalam peraturan
tersendiri

(2)

Statuta ini hanya dapat dirubah melalui Rapat Senat atas persetujuan
Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara

(3)

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal : 13 Oktober 2A17
Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi
Tenggara

*

KENDARI

*
ALAM, SE, M.Si

Rla/r fia I Iniwe.rcilac
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