KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat-Nya, statuta ini dapat terselesaikan tepat waktu serta sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib memiliki statuta. Lebih lanjut, dituangkan dalam
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, statuta
merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi swasta yang digunakan sebagai landasan
penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi swasta.
Dengan pertimbangan tersebut maka, diharapkan Statuta Tahun 2019 ini dapat menjadi rujukan
untuk kegiatan akademik dan operasional di lingkungan Undiknas. Kedepannya, dalam melaksanakan
Tridharma Perguruan Tinggi, seluruh civitas akademika Undiknas hendaknya selalu mengacu pada
statuta yang telah ditetapkan tanpa mengurangi kreativitas dan inovasi yang dikembangkan.
Diterbitkannya Statuta Tahun 2019 ini juga merupakan upaya nyata Undiknas melalui Senat
Akademik Undiknas dalam rangka merespon perubahan-perubahan yang terjadi di bidang akademik.
Salah satunya dalam upaya mewujudkan atmosfer akademik yang selaras dengan platform baru
Undiknas yakni techno research-preneur campus.
Keterlibatan Badan Penyelenggara dalam hal ini Perkumpulan Pendidikan Nasional
(Perdiknas) Denpasar dalam penyusunan statuta ini merupakan sinergitas antar perguruan tinggi dan
badan penyelenggara dalam mengakomodasi dan menyelaraskan kebijakan-kebijakan akademik dan
operasional yang akan dijalankan oleh Undiknas. Perdiknas Denpasar sebagai lembaga hukum
penyelenggaraan Undiknas juga menyetujui dan menetapkan Statuta Undiknas dalam peraturan
Perdiknas Denpasar.
Statuta Undiknas Tahun 2019 ini disusun atas kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari para
Anggota Senat Akademik Undiknas, sehingga pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangsih pemikiran dan kerja kerasnya dalam menyelesaikan
statuta ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penyusun dari Perdiknas Denpasar atas
keterlibatannya secara kooperatif dan intens sehingga Statuta Undiknas Tahun 2019 dapat
mengakomodasi kepentingan semua pihak. Berikutnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan
kepada civitas akademika Undiknas yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung atas
kontribusinya dalam menyelesaikan statuta ini.
Statuta Tahun 2019 ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang bersifat membangun
serta kontribusi sekecil apapun dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna mewujudkan Visi dan
Misi Undiknas untuk dapat terus berkontribusi positif kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Denpasar, 1 September 2019
Rektor,

Dr. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19700828 200501 1001
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MUKADIMAH
Potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat besar merupakan
modal utama pembangunan, sebaliknya penduduk dengan kualitas rendah menjadi beban
pembangunan. Potensi sumber daya manusia yang besar tentunya merupakan penggerak
utama untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam melalui pemanfaatan IPTEKS.
Dengan demikian, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan dan
pengetahuan adalah modal utama untuk kemajuan negara. Peningkatan kualitas penduduk
melalui jalur pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara masyarakat, bangsa dan
negara, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pembangunan di bidang pendidikan merupakan rangkaian dari upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia harus utuh, yaitu suatu kualitas manusia yang terbentuk secara terpadu
antara iman dan taqwa, sradda dan bhakti, menjunjung nilai-nilai keluhuran dan kejujuran,
berwawasan integralistik dan luas, sehat secara jasmani maupun rohani, memiliki integritas
dan kepribadian yang tangguh, ulet, tekun dan mandiri, serta memiliki penuh rasa
tanggungjawab dan kepedulian terhadap masyarakat, bangsa dan negara.
Universitas Pendidikan Nasional, selanjutnya disingkat Undiknas sebagai salah satu
lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk
menyiapkan mahasiswa sebagai peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik dan kecakapan teknis. Melalui kepemilikan kemampuan dan
kecakapan teknis tersebut maka sivitas akademika berkewajiban untuk selalu berperan secara
aktif dan berkelanjutan dalam menerapkan, mengembangkan dan menciptakan Iptek dan seni,
serta selalu meningkatkan peran dan kontribusi, baik secara individu maupun kelompok
terhadap kemajuan masyarakat, bangsa dan negara di segala bidang kehidupan. Sebagai
acuan dalam mewujudkan tugas tersebut di atas, maka diperlukan pedoman dasar untuk
kelancaran pelaksanaan dari kegiatan di lingkungan Undiknas. Pedoman dasar tersebut
selanjutnya disebut Statuta Undiknas.
Keberadaan Undiknas saat ini tentunya sangat terkait dengan sejarah pembentukan dan
perkembangannya, yang bercikal bakal dari Akademi Bank dan beberapa tahun berikutnya
berkembang menjadi Akademi Keuangan dan Perbankan yang disingkat AKABA didirikan
oleh Yayasan Pendidikan Kejuruan Nasional (YPKN) Denpasar tahun 1969 dengan akta
notaris nomor: 25 tahun 1969. Dalam perkembangannya, AKABA mengalami peningkatan
status menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan yang disingkat STIK. Pada tanggal 1 Oktober
1983 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kejuruan Nasional Nomor: 012/II4/YKPN/X/1983 STIK berafiliasi dengan tiga (3) sekolah tinggi yakni: STISPOL, STIH dan
ATD menjadi Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dengan Surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0253/0/1984 tanggal 3 Juni 1984.
Dalam perjalanannya YPKN berubah bentuk menjadi Perkumpulan Pendidikan Nasional
(Perdiknas) dengan akta notaris nomor: 03 tertanggal 2 Agustus 2002 dan telah didaftarkan di
Departemen Hukum dan HAM dengan nomor: C-85.HT.01.03.TH.2004 tertanggal: 11
Agustus 2004. Undiknas didirikan oleh dua (2) keluarga yakni pasangan suami istri dari Prof.
Dr. I Gusti Ngurah Gorda, M.S., M.M. dan I Gusti Ayu Ngurah Ratyni Gorda, dengan
pasangan suami istri Drs. Ketut Sambereg, M.M. dan Nyoman Kundri. Dua (2) keluarga ini
memiliki visi untuk mencerdaskan anak bangsa dengan pengelolaan berbasis kekeluargaan.
Dalam perjalanannya ke-empat (4) orang tersebut menjadi pendiri utama berdirinya
Perkumpulan Pendidikan Nasional (Perdiknas) Denpasar. Pendiri lainnya merupakan putra
dan putri dari dua (2) keluarga tersebut yang berjumlah masing-masing empat (4) orang
setiap keluarga.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Statuta Universitas Pendidikan Nasional ini dan selanjutnya disingkat dengan
Statuta Undiknas, bahwa yang dimaksud dengan:
1. Statuta adalah pedoman dasar yang dipergunakan sebagai acuan dalam setiap
penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan
pengawasan, sehingga tujuan Undiknas dapat diwujudkan sesuai dengan yang
diharapkan oleh seluruh sivitas akademika.
2. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan tinggi.
3. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari jenjang
pendidikan menengah lanjutan.
4. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Undiknas adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang lebih fokus pada penguasaan dan
pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS).
7. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang
diselenggarakan dan/atau bekerja sama dengan organisasi profesi.
8. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan kepada kesiapan
penerapan keahlian tertentu.
9. Perkumpulan Pendidikan Nasional Denpasar yang disingkat dengan Perdiknas
Denpasar adalah badan penyelenggara pendidikan yang menaungi Undiknas.
10. Pimpinan Undiknas adalah rektor, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh wakil
rektor, dekan dan direktur pascasarjana.
11. Wakil Rektor meliputi pengembangan akademik; sumber daya manusia dan
keuangan; kemahasiswaan dan alumni; kerjasama dan kewirausahaan, pengembangan
sistem dan transfer teknologi serta bidang lainnya.
12. Senat akademik Undiknas adalah badan pertimbangan akademik di tingkat
universitas.
13. Dewan etik adalah organ yang dibentuk rektor untuk memberikan pertimbangan
terkait dengan pelanggaran etika dan moral civitas akademika.
14. Fakultas adalah pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi yang berfungsi
mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik pada strata satu
(sarjana), profesi dan vokasi.
15. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan sejumlah program studi
dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.
16. Senat fakultas adalah badan pertimbangan di tingkat fakultas.
17. Program pascasarjana adalah unsur atau bagian pelaksana akademik yang
mengkoordinasikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat strata
dua (magister) dan strata tiga (doktor).
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18. Pimpinan program pascasarjana adalah direktur, wakil direktur dan ketua program studi.
19. Badan penyelenggara program pascasarjana adalah badan pertimbangan di program
pascasarjana Undiknas yang terdiri dari pimpinan di tingkat pasacasarjana dan para
dosen tetap.
20. Program studi adalah penyelenggara program pendidikan tinggi.
21. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Undiknas
dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan
Ipteks melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Dosen tetap adalah tenaga pengajar yang memiliki jabatan akademik dan memiliki
Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang bekerja penuh waktu di lingkungan
Undiknas.
23. Dosen tidak tetap adalah tenaga pengajar yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus
(NIDK) atau Nomor Urut Pengajar (NUP) di lingkungan Undiknas.
24. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Undiknas.
25. Civitas akademika adalah dosen dan mahasiswa di lingkungan Undiknas.
26. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi
dan bahan kajian, pelajaran, proses dan capaian pembelajaran di lingkungan Undiknas.
27. Kebebasan akademik adalah kebebasan untuk melaksanakan kegiatan akademik yang
berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS.
28. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang
memungkinkan civitas akademika untuk menyampaikan pikiran dan pendapat di
lingkungan Undiknas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.
29. Otonomi keilmuan adalah bagian dari kebebasan akademik untuk melaksanakan
kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus
ditaati oleh civitas akademika dalam rangka mengembangkan Ipteks.
30. Tridharma Perguruan Tinggi adalah fungsi utama pendidikan tinggi yang terdiri dari
pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
31. Alumni adalah lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan di lingkungan Undiknas.
32. Good University Governance (GUG) adalah tata kelola perguruan tinggi yang baik
dan benar.
33. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah organ yang menangani mutu akademik dan
non akademik di lingkungan Undiknas.
34. Badan audit adalah organ yang melakukan pemeriksaan internal bidang keuangan di
lingkungan Undiknas.
35. Tri Hita Karana adalah konsep harmoni hubungan antara manusia dengan Tuhan
(parhyangan), manusia dengan manusia (pawongan) dan manusia dengan lingkungan
(palemahan).
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN POLA ILMIAH POKOK
Visi
Pasal 2
Unggul dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat berlandaskan konsep Tri Hita Karana, serta menghasilkan lulusan berjiwa
entrepreneur yang berlandaskan pada hasil riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta
mengedepankan nilai-nilai Pancasila.
Misi
Pasal 3
Misi Undiknas adalah:
1. Melaksanakan pendidikan dan proses pembelajaran berkualitas, memberikan
kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa
entrepreneur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Melakukan penelitian yang berkontribusi bagi perkembangan IPTEKS dan
entrepreneur.
3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis IPTEKS.
4. Melaksanakan kerjasama berbagai bidang dengan pihak lain, yang dibangun dengan
semangat kebersamaan dan memberikan kemanfaatan bagi semua pihak.
5. Sebagai pionir untuk melaksanakan Tri Hita Karana, dalam mengimplementasikan
Tridharma Perguruan Tinggi melalui karya cipta kreatif, berjiwa entrepreneur, dan
nilai-nilai Pancasila.
Tujuan
Pasal 4
Tujuan Undiknas adalah:
1. Memberikan kesempatan bagi civitas akademika dalam pengembangan keilmuan dan
keterampilan untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga mampu menguasai dan
mengembangkan IPTEKS, yang berjiwa entrepreneur dan berbasis penelitian.
2. Memastikan agar rencana dan hasil penelitian memberikan kontribusi bagi
pengembangan IPTEKS dan peningkatan berjiwa entrepreneur.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian, penerapan
IPTEKS, menjaring potensi masalah dan memberikan solusi bagi masyarakat,
berlandaskan konsep Tri Hita Karana, serta dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
4. Menghasilkan kesepahaman kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya
pengembangan IPTEKS dan entrepreneurship.
5. Menjadi mitra strategis berbagai pihak dalam skala nasional, regional dan global
untuk mewujudkan kesejahteraan dan nilai-nilai Pancasila.
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Pola Ilmiah Pokok
Pasal 5
(1)
(2)

Pola Ilmiah Pokok (PIP) dimaksudkan untuk memberikan arah dan pengembangan ilmu
yang menjadi ciri khusus setiap program studi di lingkungan Undiknas.
PIP Undiknas bertujuan mencetak sumber daya manusia yang memiliki jiwa
entrepreneur yang berlandaskan Tri Hita Karana, dengan mengedepankan hasil riset
dan IPTEKS sebagai rujukan dalam berkarya.

BAB III
IDENTITAS
Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan
Pasal 6
(1)
(2)
(3)

(4)

Nama perguruan tinggi ini adalah Universitas Pendidikan Nasional, disingkat Undiknas
yang berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia.
Untuk kepentingan komunikasi publik dapat digunakan nama sebutan ”Undiknas
University”.
Cikal bakal Undiknas adalah Akademi Bank (AKABA) yang didirikan pada tanggal 17
Februari 1969, yang selanjutnya setiap tanggal 17 Februari diperingati sebagai hari
lahir Undiknas.
Undiknas merupakan penggabungan dari beberapa perguruan tinggi yakni Sekolah
Tinggi Ilmu Keuangan (STIK), Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(STISPOL), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) dan Akademi Teknik Denpasar
(ATD) 20 Nopember dengan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kejuruan Nasional
Nomor: 012/II-4/YKPN/X/1983 tertanggal 1 Oktober 1983 dan diperkuat dengan Surat
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
0253/0/1984 tanggal 3 Juni 1984.
Lambang, Bendera, Lagu Hymne, Mars dan Tari Kebesaran
Pasal 7

(1)

Lambang Undiknas terdiri dari tulisan UNDIKNAS, DENPASAR dan BALI, gambar
rangkaian kapas sebanyak tujuh belas (17) butir, sepasang sayap, candi bentar, bintang,
pita dan padi sebanyak enam puluh sembilan (69) butir.
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Makna warna pada lambang Undiknas sebagai berikut:
a. Biru muda : melambangkan integritas;
b. Hitam
: melambangkan keagungan dan keabadian;
c. Kuning
: melambangkan generasi muda;
d. Putih
: melambangkan kesucian;
e. Hijau tua
: melambangkan kesuburan;
f. Merah
: melambangkan keberanian;
g. Emas
: melambangkan kedigdayaan.
(2)

a. Undiknas memiliki bendera dengan proporsi ukuran 2:3 yang terdiri dari bidang
persegi empat panjang berwarna biru tua dengan lambang universitas yang ditempatkan
di tengah-tengah.

b. Fakultas di lingkungan Undiknas memiliki bendera masing-masing seperti berikut ini.
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Warna dasar kuning dan warna tulisan hitam.
(kode warna: #ffff00)
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2. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial: Warna dasar merah dan warna tulisan putih.
(kode warna: #ff0000 & #ffffff)

3. Fakultas Teknik dan Informatika: Warna dasar hitam dan warna tulisan putih.
(kode warna: #000000)
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4. Pascasarjana: Warna dasar oranye dan warna tulisan putih.
(kode warna: #ffa500)

(3)

Lagu kebesaran Hymne dan Mars Undiknas.
Hymne Undiknas berjudul ”Hymne Perguruan Nasional” diciptakan oleh Kusmada, dan
Mars Undiknas berjudul ”Pencetak Tunas Bangsa” diciptakan oleh Mario Adriano
Sekundus Bano dan diaransir oleh I Nyoman Kawi Armiyasa. Hymne dan Mars
Undiknas wajib dinyanyikan pada saat wisuda dan acara resmi di lingkungan Undiknas.

(4)

Tari kebesaran Undiknas adalah Ardha Nareswari yang diciptakan tahun 2008 oleh I
Gusti Ayu Srinatih, S.S.T., M.Si. dan I Wayan Sutirtha, S.Sn. dengan penata karawitan:
I Ketut Garwa, S.Sn., M.Sn.

Busana Akademik
Pasal 9
(1)

(2)

Ragam busana akademik terdiri atas Toga Senat Akademik Undiknas bagi anggota
Senat Akademik Universitas, Toga bagi wisudawan, Jas Almamater bagi dosen dan
mahasiswa, serta topi almamater bagi mahasiswa.
Toga Senat Akademik Universitas dengan desain sebagai berikut:
a. Toga Rektor, menggunakan tiga garis horizontal di lengan kiri dan kanan, dan
bergaris vertikal di bagian depan dengan topi menggunakan logo Undiknas; Gordon
Rektor, berbentuk simbol Undiknas berwarna emas dan bertuliskan “Rektor”;
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b. Toga Wakil Rektor, menggunakan tiga garis horizontal di lengan kiri dan kanan,
serta bergaris vertikal di bagian depan, yang berwarna biru tua;

Toga Senat Akademik Undiknas menggunakan tiga garis horizontal di lengan kiri
dan kanan yang warnanya disesuaikan dengan warna fakultas masing-masing
anggota senat;
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Belakang

Depan
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2. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Belakang

Depan

3. Teknik dan Informatika

Belakang

Depan

c. Toga Wisudawan menggunakan garis horizontal sesuai dengan strata
pendidikannya yakni satu (1) garis untuk strata satu (S1), dua (2) garis untuk strata
dua (S2) dan tiga (3) garis untuk strata tiga (S3), yang warnanya disesuaikan
dengan warna fakultas masing-masing wisudawan;
d. Gordon profesor berbentuk bunga matahari berisi lambang Undiknas dan
warnanya disesuaikan dengan warna fakultas;
e.
Anggota Senat Akademik meliputi Profesor dan jabatan struktural setingkat
universitas dan fakultas yaitu Rektor, Wakil Rektor dan Dekan menggunakan
gordon;
f. Bentuk toga wisudawan adalah sebagai berikut;
1. Toga Wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

StatutaUniversitasPendidikanNasionalTahun2 019|9

2. Toga wisudawan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

3. Toga wisudawan Fakultas Teknik dan Informatika

4. Toga wisudawan Pascasarjana

g. Jas almamater dosen dan mahasiswa Undiknas terdiri atas jas berwarna kuning
dengan kode warna #FFD700 dan topi almamater berwarna biru. Bentuk jas dan
topi almamater adalah sebagai berikut;

10 | S t a t u t a U n i v e r s i t a s P e n d i d i k a n N a s i o n a l T a h u n 2 0 1 9

(3)

Pakaian seragam dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik agar
mencantumkan identitas Undiknas berupa logo dan tulisan Undiknas.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI
Tridharma Perguruan Tinggi
Pasal 10
Undiknas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan
dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Pendidikan Akademik, Profesi dan Vokasi
Pasal 11
(1)
(2)
(3)
(4)

Undiknas menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
Pendidikan akademik meliputi program pendidikan sarjana, magister dan doktor.
Pendidikan profesi.
Pendidikan vokasi meliputi pendidikan program diploma dan sarjana terapan.
Tahun Akademik
Pasal 12

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

Tahun akademik dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun
berikutnya.
Tahun akademik terdiri atas semester gasal dan semester genap.
Di antara semester genap dan semester gasal, Undiknas dapat menyelenggarakan
semester pendek untuk remidi dan pengayaan.
Ketentuan mengenai pelaksanaan tahun akademik dan semester pendek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan akademik tingkat
fakultas dan universitas.
Kurikulum
Pasal 13

(1)
(2)
(3)

Kurikulum disusun sesuai dengan ruang lingkup program studi, disesuaikan dengan
perkembangan Ipteks yang berlandaskan Tri Hita Karana.
Kurikulum program studi dapat dirancang untuk memberikan kesempatan kepada
mahasiswa memperoleh gelar ganda (double degree).
Kurikulum ditinjau secara berkala selambat-lambatnya empat (4) tahun sekali atau
sesuai dengan kebutuhan pasar dengan melibatkan stakeholders.
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(4)

Ketentuan mengenai kurikulum diatur dalam peraturan akademik tingkat fakultas dan
universitas.
Perkuliahan dan Pembelajaran
Pasal 14

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

Perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan setiap
semester.
Perkuliahan diselenggarakan oleh program studi dan fakultas, yang dikoordinasikan
pada tingkat universitas.
Pembelajaran dapat berupa tatap muka di kelas, praktikum dan/atau kerja lapangan
yang diatur dengan peraturan akademik tingkat fakultas dan universitas.
Pembelajaran yang dimaksud dalam ayat (3) dapat berbentuk kegiatan tatap muka,
tugas terstruktur dan/atau tugas mandiri.
Bentuk pembelajaran dapat berupa pembelajaran distance learning, pembelajaran
elektronik dan/atau pembelajaran inovatif lainnya yang tidak bertentangan dengan
peraturan yang berlaku.
Penilaian Pembelajaran
Pasal 15

Penilaian pembelajaran dimaksudkan untuk mengevaluasi kemajuan pembelajaran dan taraf
pencapaian kompetensi mahasiswa yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
(1) Penilaian terdiri atas penilaian proses dan/atau penilaian hasil belajar.
(2) Penilaian dilaksanakan secara berkala, menyeluruh dan berkesinambungan.
(3) Ketentuan mengenai penilaian belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam peraturan akademik tingkat fakultas dan universitas.
Wisuda
Pasal 16
(1)
(2)

Wisuda diselenggarakan pada akhir penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi dan
vokasi.
Wisuda dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah lulusan.
Ijazah, Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
Pasal 17

Undiknas memberikan ijazah, transkrip dan SKPI kepada mahasiswa yang berhasil
menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan dengan menggunakan
dua (2) bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
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Bahasa Pengantar
Pasal 18
(1)
(2)

Pendidikan di Undiknas diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia
sebagai bahasa pengantar.
Pendidikan di Undiknas dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.
Penerimaan Mahasiswa Baru
Pasal 19

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Undiknas menerima mahasiswa baru lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) atau satuan pendidikan lain yang sederajat dan/atau lulusan
perguruan tinggi.
Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
seleksi penerimaan mahasiswa baru.
Undiknas dapat menerima mahasiswa pindahan dari satu program studi ke program
studi lain di lingkungan Undiknas atau dari perguruan tinggi lain, yang selanjutnya
diatur dalam pedoman akademik tingkat universitas.
Undiknas dapat menerima mahasiswa baru melalui program alih jenjang, yang
selanjutnya diatur dalam pedoman akademik tingkat universitas.
Undiknas dapat menerima mahasiswa berwarga negara asing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian
Pasal 20
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Undiknas menyelenggarakan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP).
Penyelenggara penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah dosen,
peneliti, mahasiswa dan pihak lain yang terkait.
Penelitian yang diselenggarakan Undiknas bertujuan untuk mengembangkan dan
menerapkan IPTEKS yang berlandaskan Tri Hita Karana.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui forum ilmiah
dan/atau jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal
internasional yang bereputasi.
Hasil penelitian Undiknas dapat diusulkan untuk mendapatkan hak atas kekayaan
intelektual (HAKI) dan penghargaan lain yang bertaraf lokal, nasional dan
internasional.
Ketentuan mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4) diatur dalam pedoman akademik Undiknas.
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Jurnal Ilmiah
Pasal 21
(1)
(2)
(3)
(4)

Program studi di lingkungan Undiknas wajib menerbitkan jurnal ilmiah.
Jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia
dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).
Jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara tercetak dan
secara elektronik (e-journal).
Ketentuan mengenai jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (3) diatur dalam pedoman akademik Undiknas.
Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 22

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

Undiknas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) adalah dosen, mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terkait.
Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Undiknas bertujuan untuk
membantu dan ikut memberdayakan masyarakat melalui penerapan IPTEKS.
Setiap hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib dipublikasikan pada
forum ilmiah, jurnal dan bentuk publikasi lainnya.
Ketentuan mengenai pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai ayat (4) diatur dalam pedoman akademik Undiknas.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
Kebebasan Akademik
Pasal 23
(1)
(2)

(3)

(4)

Undiknas menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengembangan IPTEKS melalui
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dilakukan
oleh civitas akademika Undiknas melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki setiap anggota civitas
akademika Undiknas untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan,
pengembangan IPTEKS secara bertanggungjawab serta mandiri.
Undiknas menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi setiap anggota
civitas akademika sebagai perwujudan kehidupan demokrasi yang bebas dan
bertanggungjawab.
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Kebebasan Mimbar Akademik
Pasal 24
(1)

(2)

Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang
memungkinkan Dosen Undiknas menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di
Undiknas sesuai dengan norma, budaya akademik dan kaidah keilmuan.
Undiknas dapat mengundang tenaga ahli (expert) dari luar untuk menyampaikan pikiran
dan pendapat sesuai dengan norma, budaya akademik dan kaidah keilmuan dalam
rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pelaksanaan Kebebasan Akademik
Pasal 25
Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan
pengembangan diri civitas akademika Undiknas.

untuk

memantapkan

terwujudnya

Pengembangan Kebebasan Akademik
Pasal 26
(1)
(2)
(3)

Dalam upaya pengembangan IPTEKS, seluruh civitas akademika berpedoman kepada
otonomi keilmuan.
Dalam upaya pengembangan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, setiap civitas
akademika Undiknas wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik.
Bagi civitas akademika Undiknas yang terbukti melanggar etika akademik dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
LULUSAN, GELAR, SYARAT DAN PENGHARGAAN
Lulusan
Pasal 27
(1)

Lulusan pendidikan akademik di Undiknas diberikan hak untuk menggunakan gelar
akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Lulusan pendidikan profesi diberikan hak untuk menggunakan gelar dan/atau sebutan
profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Lulusan pendidikan vokasi diberikan hak untuk menggunakan gelar vokasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

S t a t u t a U n i v e r s i t a s P e n d i d i k a n N a s i o n a l T a h u n 2 0 1 9 | 15

Gelar
Pasal 28
(1)

Gelar Akademik tingkat sarjana di lingkungan Undiknas adalah sebagai berikut:
a. Gelar Sarjana Manajemen (S.M.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang
keahlian/Program Studi Manajemen dan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.) diberikan
kepada lulusan sarjana bidang keahlian/Program Studi Akuntansi yang
dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB);
b. Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.A.P.) diberikan kepada lulusan sarjana
bidang keahlian/Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi (S.Ikom.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang keahlian/Program
Studi Ilmu Komunikasi serta gelar Sarjana Hukum (S.H.) diberikan kepada lulusan
sarjana bidang keahlian/Program Studi Ilmu Hukum yang dilaksanakan oleh
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS);
c. Gelar Sarjana Teknik (S.T.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang
keahlian/Program Studi Teknik Sipil dan Teknik Elektro serta gelar Sarjana
Teknologi Informasi (S.Kom.) diberikan kepada lulusan sarjana bidang
keahlian/Program Studi Teknologi Informasi yang dilaksanakan oleh Fakultas
Teknik dan Informatika (FTI).

(2)

Gelar Profesi Insinyur (Ir.) dapat diberikan kepada lulusan Program Studi Profesi
Insinyur (PS PPI) yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik dan Informatika (FTI).
Gelar akademik tingkat magister yang dipergunakan di lingkungan Undiknas adalah
sebagai berikut:
a. Gelar Magister Manajemen (M.M.) diberikan kepada lulusan Program Studi
Magister Manajemen yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana Undiknas;
b. Gelar Magister Administrasi Publik (M.A.P.) diberikan kepada lulusan Program
Studi Magister Administrasi Publik yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana
Undiknas;
c. Gelar Magister Hukum (M.H.) diberikan kepada lulusan Program Studi Magister
Ilmu Hukum yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana Undiknas;
Undiknas dapat memberikan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
Jenis gelar, sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (3) dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
Jenis gelar, sebutan, singkatan dan penggunaan dari lulusan program studi yang belum
tertuang dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) disesuaikan dengan peraturan yang
berlaku.
Syarat Pemberian Gelar

(3)

(4)
(5)
(6)

Pasal 29
Syarat-syarat pemberian gelar pendidikan akademik, profesi dan vokasi meliputi:
a. Menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik, profesi dan vokasi;
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b.
c.

d.

Menyelesaikan semua kewajiban administrasi akademik dan administrasi keuangan
berkenaan dengan program studi yang diikuti;
Memiliki karya ilmiah dan/atau artikel yang diterbitkan minimal pada jurnal nasional
untuk tingkat sarjana, karya ilmiah dan/atau artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional
terakreditasi untuk tingkat magister dan karya ilmiah dan/atau artikel yang diterbitkan
dalam jurnal internasional bereputasi untuk tingkat doktoral;
Telah diyudisium oleh dekan/direktur berdasarkan surat keputusan rektor.
Pencabutan Gelar
Pasal 30

(1)

(2)

Gelar akademik, profesi dan vokasi yang diperoleh secara sah, dapat dicabut oleh
Undiknas apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar tersebut
terbukti melanggar etika akademik.
Pencabutan gelar akademik, profesi dan vokasi dilakukan melalui kajian Dewan Etik,
dipertimbangkan dalam Rapat Senat Akademik dan diputuskan melalui surat keputusan
rektor.

(3)
Format Ijazah
Pasal 31
(1)

(2)

Undiknas memberikan ijazah kepada lulusan yang telah memenuhi syarat akademik
dan non-akademik dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
a. Nomor seri ijazah secara nasional;
b. Peringkat akreditasi;
c. Nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
d. Nama Universitas Pendidikan Nasional;
e. Nama Fakultas atau Program Pascasarjana Undiknas;
f. Nama program studi;
g. Nama pemilik ijazah;
h. Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
i. Nomor induk mahasiswa;
j. Nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
k. Gelar akademik atau vokasi atau sebuatan profesional;
l. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
m. Tanggal penanda-tanganan ijazah;
n. Logo Undiknas;
o. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar foto berwarna putih;
p. Cap jempol pemilik ijazah;
q. Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
r. Tanda tangan rektor dan dekan/direktur;
s. Stempel Undiknas.
Ijazah yang diterbitkan oleh Undiknas memiliki klasifikasi sebagai berikut:
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a.
b.
c.
d.

Ukuran 21,5 x 29,5 cm;
Terdapat cetakan pengaman (security printing);
Warna krem;
Latar belakang berisi tulisan Universitas Pendidikan Nasional dan logo Undiknas.
Penghargaan
Pasal 32

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Undiknas dapat memberikan penghargaan kepada dosen, tenaga kependidikan yang

memiliki prestasi tinggi atau kepada lembaga yang dipandang memberi kontribusi
terhadap Undiknas, baik di bidang akademik maupun non-akademik.
Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan atau jasa yang
disumbangkan kepada Undiknas, juga disesuaikan berdasarkan matrik jenjang
pendidikan, jenjang jabatan akademik dan masa kerja.
Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, medali,
lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.
Undiknas dapat memberikan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa
terhadap pengembangan dan kemajuan Undiknas.
Tanda jasa dalam ayat (4) dianugerahkan oleh Rektor Undiknas berdasarkan
pertimbangan Senat Akademik Undiknas.
Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang
berlaku.
Pimpinan Undiknas berkewajiban mengajukan dosen, tenaga kependidikan,
pustakawan, ketua program studi, laboran yang berprestasi kepada pemerintah untuk
berkompetisi di tingkat lokal dan nasional.

BAB VII
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI
Senat Akademik
Pasal 33
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Senat Akademik Undiknas merupakan badan pertimbangan dalam penyelenggaraan
pendidikan di Undiknas.
Senat Akademik Undiknas berjumlah minimal tujuh belas (17) orang dan/atau dapat
lebih banyak dengan jumlah ganjil.
Senat Akademik Undiknas terdiri dari profesor, pimpinan di tingkat universitas,
dekan/direktur pascasarjana dan perwakilan dosen di lingkungan Undiknas serta
anggota Senat Kehormatan.
Pimpinan di tingkat universitas yang dimaksud pada ayat (3) meliputi rektor dan wakil
rektor.
Pimpinan di tingkat universitas dan dekan merupakan anggota senat ex officio.
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(6)

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

(15)

Perwakilan dosen yang dimaksud pada ayat (3) tersebut di atas memenuhi persyaratan
berpendidikan doktor (S3) dan memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala serta
diusulkan oleh rektor dan ditetapkan oleh Ketua Perdiknas.
Pergantian anggota senat dari unsur perwakilan dosen dilakukan apabila anggota senat
tersebut pensiun sebagai Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipekerjakan di
Undiknas atau pensiun sebagai Dosen Tetap Perdiknas.
Senat kehormatan yang dimaksud pada ayat (3) berjumlah sebanyak 2 (dua) orang,
yang terdiri dari 1(satu) orang Pendiri Utama dan Ketua Perdiknas.
Penetapan Ketua Senat Akademik Undiknas berdasarkan kesepakatan oleh anggota
senat.
Ketua Senat Akademik tidak menjabat sebagai rektor dan bukan pendiri Perdiknas.
Ketua Senat Akademik Undiknas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang
sekretaris yang dipilih di antara anggota senat.
Senat Akademik Undiknas dapat membentuk komite sesuai dengan kebutuhan.
Senat Akademik Undiknas mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Merumuskan berbagai kebijakan akademik dan pengembangan Undiknas;
b. Menyusun dan merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
c. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada pimpinan Undiknas;
d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas usulan jabatan akademik dosen ke
jenjang lektor kepala dan profesor;
e. Menyusun dan mengusulkan perubahan statuta;
f. Melakukan seleksi calon rektor dan memberikan pertimbangan kepada Perdiknas
dalam penetapan calon rektor.
Rapat Senat Akademik Undiknas, meliputi:
a. Rapat senat biasa;
b. Rapat senat terbuka, diperuntukkan dalam melangsungkan kegiatan wisuda, dies
natalis dan pengukuhan guru besar;
c. Rapat senat khusus, adalah untuk menyelenggarakan penyeleksian calon rektor dan
hal-hal lain yang dianggap perlu;
d. Rapat Senat Akademik Undiknas dinyatakan sah (quorum) apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota senat;
e. Hasil rapat Senat Akademik Undiknas dituangkan dalam bentuk risalah rapat dan
diparaf serta ditandatangani oleh seluruh anggota senat yang hadir.
Tata cara pengambilan keputusan Senat Akademik Undiknas dilaksanakan berdasarkan
musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan cara kekeluargaan yang melibatkan Senat Kehormatan.
Pimpinan Universitas
Pasal 34

(1) Pemimpin universitas adalah rektor.
(2) Rektor bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya.
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(3) Rektor menyusun program kerja, anggaran dan laporan tahunan serta melaksanakan
kebijakan umum, menetapkan aturan, norma penyelenggaraan universitas mengacu
pada keputusan Senat Akademik Undiknas.
(4) Rektor dalam melaksanakan tugas dibantu oleh wakil rektor bidang pengembangan
akademik; wakil rektor bidang sumber daya manusia dan keuangan; wakil rektor
bidang kemahasiswaan dan alumni; wakil rektor bidang kerjasama dan kewirausahaan,
serta wakil rektor bidang pengembangan sistem dan transfer teknologi.
Persyaratan Rektor
Pasal 35
(1)
(2)
(3)

Rektor Undiknas adalah salah seorang dari Pendiri Perdiknas yang memenuhi syarat.
Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Perdiknas atas usulan dan pertimbangan dari
Senat Akademik Undiknas.
Persyaratan Rektor Undiknas adalah:
a. Berpendidikan doktor (S3);
b. Memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala;
c. Berpengalaman sebagai dekan dan/atau pimpinan tingkat universitas di Undiknas.
Mekanisme Seleksi Rektor
Pasal 36

(1)

Mekanisme penyeleksian Rektor Undiknas adalah sebagai berikut:
a. Senat Akademik Undiknas menyeleksi calon rektor sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan;
b. Calon rektor mempresentasikan visi, misi dan program kerja di hadapan Rapat
Khusus Senat Akademik;
c. Calon rektor yang telah memenuhi syarat diusulkan kepada Perdiknas untuk
ditetapkan sebagai Rektor Undiknas.
Masa Jabatan Rektor
Pasal 37

Masa jabatan rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan kembali oleh Senat Akademik
Undiknas untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Penetapan Pimpinan Universitas
Pasal 38
(1)

Rektor mengangkat wakil rektor, dekan dan pimpinan lembaga di tingkat universitas
dan dapat meminta pertimbangan dari Senat Akademik Undiknas.
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(2)

(3)

Rektor dapat menetapkan jumlah wakil rektor dengan bidang tugasnya masing-masing
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika yang berkembang di
masyarakat.
Rektor menetapkan, mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural di lingkungan
Undiknas.
Badan Audit
Pasal 39

(1)

(2)

Badan Audit merupakan organ Undiknas yang mempunyai tugas mengaudit,
memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan internal di bidang keuangan secara
independen serta hasilnya dilaporkan kepada rektor.
Badan Audit diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
Senat dan Pimpinan Fakultas
Senat Fakultas
Pasal 40

(1)
(2)
(3)

Senat Akademik Fakultas merupakan badan pertimbangan di tingkat fakultas.
Senat akademik Fakultas ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
Senat Akademik Fakultas berjumlah tujuh belas (17) orang dan/atau dapat disesuaikan
dengan kondisi masing-masing fakultas dengan jumlah ganjil.
(4) Senat Akademik Fakultas terdiri dari profesor, pimpinan fakultas serta perwakilan
dosen.
(5) Anggota senat yang bersifat ex officio adalah dekan, wakil dekan, ketua program studi
dan sekretaris program studi.
(6) Perwakilan dosen tersebut di atas memenuhi persyaratan minimal berpendidikan
magister (S2) dan memiliki jabatan akademik minimal lektor.
(7) Penentuan perwakilan dosen ditentukan oleh dekan atas pertimbangan rektor.
(8) Pergantian anggota senat dari unsur perwakilan dosen dilakukan apabila anggota senat
tersebut pensiun sebagai Dosen ASN yang dipekerjakan di Undiknas, atau pensiun
sebagai Dosen Tetap Perdiknas.
(9) Senat Akademik Fakultas diketuai oleh seorang yang disepakati di antara anggota senat
yang memiliki minimal jabatan akademik lektor kepala dan tidak menjabat sebagai
pimpinan di tingkat fakultas.
(10) Ketua Senat Akademik Fakultas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang
sekretaris yang disepakati diantara anggota senat.
(11) Senat Akademik Fakultas dapat membentuk komite sesuai dengan kebutuhan.
(12) Senat Akademik Fakultas mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Merumuskan berbagai kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;
b. Menyusun dan merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
c. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada pimpinan fakultas;
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d.

Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas usulan jabatan akademik dosen ke
jenjang asisten ahli dan lektor;
(13) Rapat Senat Akademik Fakultas, meliputi:
a. Rapat senat biasa;
b. Rapat senat terbuka, diperuntukkan dalam melangsungkan kegiatan pelepasan
fakultas;
c. Rapat senat khusus, adalah untuk membahas hal-hal bersifat khusus yang
dipandang perlu;
d. Rapat Senat Akademik Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota senat;
e. Hasil rapat Senat Akademik Fakultas dituangkan dalam bentuk risalah rapat dan
diparaf serta ditandatangani oleh seluruh anggota senat yang hadir.
(14) Tata cara pengambilan keputusan dalam Senat Akademik Fakultas dilaksanakan dengan
berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan melibatkan pimpinan di tingkat universitas.
Fakultas
Pasal 41
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Pemimpin fakultas adalah dekan.
Persyaratan dekan di lingkungan Undiknas memiliki jabatan akademik minimal lektor.
Dekan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengatur penyelenggaraan
pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan
pembinaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan di tingkat fakultas.
Dekan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh wakil dekan, hal ini berlaku
pada fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa lebih dari 2.000 (dua ribu) orang.
Jumlah wakil dekan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
Dekan dan wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
Program Studi Sarjana, Profesi dan Vokasi
Pasal 42

(1)

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

Program studi merupakan unit penyelenggara atau pelaksana akademik programprogram pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum pada
program sarjana, profesi dan vokasi.
Ketua program studi harus memiliki jabatan akademik.
Program studi dipimpin oleh ketua dan didampingi oleh sekretaris yang diangkat dan
diberhentikan oleh rektor dan/atau atas usul Senat Akademik Fakultas.
Pengangkatan sekretaris program studi ditetapkan apabila jumlah mahasiswa program
studi tersebut di atas 1.000 (seribu) orang.
Program studi dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk laboratorium, bengkel
kerja dan organ lain untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
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(6)
(7)

Pimpinan laboratorium, bengkel kerja dan organ lain diangkat dan diberhentikan oleh
rektor atas usul ketua program studi melalui dekan.
Undiknas dapat menambah program studi sarjana, profesi dan vokasi baru sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Program Pascasarjana
Pasal 43
(1) Program pascasarjana mengkoordinasikan semua program magister dan program doktor
untuk mencapai standar mutu pendidikan.
(2) Program pascasarjana dipimpin oleh pimpinan di tingkat program pascasarjana yang
terdiri dari direktur, dibantu oleh wakil direktur dan/atau asisten direktur serta ketua
program studi.
(3) Persyaratan direktur dan ketua program studi di lingkungan pascasarjana minimal
berpendidikan doktor (S3) dan memiliki jabatan akademik lektor.
(4) Direktur pascasarjana dan jajaran dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
(5) Dalam pelaksanaan dan koordinasi pada program pascasarjana dibentuk Badan
Penyelenggara Program Pascasarjana (BPPS).
(6) BPPS terdiri dari pimpinan di tingkat program pascasarjana dan dosen tetap, berjumlah
minimal 17 (tujuh belas) orang dan/atau lebih dengan jumlah ganjil.
(7) Keanggotaan BPPS diusulkan oleh direktur pascasarjana dan ditetapkan dengan surat
keputusan rektor.
(8) Pergantian anggota BPPS dilakukan apabila anggota BPPS tersebut pensiun sebagai
Dosen ASN yang dipekerjakan di Undiknas, atau pensiun sebagai Dosen Tetap
Perdiknas.
(9) Badan Penyelenggara Program Pascasarjana diketuai oleh seorang yang ditetapkan di
antara anggota BPPS yang memiliki minimal jabatan akademik lektor kepala dan tidak
menjabat sebagai pimpinan di program pascasarjana.
(10) Ketua BPPS dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih di
antara anggota BPPS, yang tidak menjabat sebagai pimpinan di tingkat program
pascasarjana.
(11) Undiknas dapat menambah program studi baru di tingkat pascasarjana sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
Lembaga dan Pusat
Pasal 44
(1)

(2)

Lembaga di lingkungan Undiknas terdiri dari:
a. Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi;
b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
c. Lembaga lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan.
Lembaga dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
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(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

Pimpinan lembaga dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
Kepala lembaga membawahi beberapa pusat.
Kepala pusat merupakan unsur pelaksana tingkat lembaga dan/atau tingkat universitas
yang berfungsi dalam menyelenggarakan pelayanan teknis.
Kepala pusat meliputi bidang-bidang pelayanan, yakni:
a. Pusat administrasi akademik;
b. Pusat operasional perkuliahan;
c. Pusat penelitian dan kajian;
d. Pusat pengabdian kepada masyarakat;
e. Pusat perpustakaan;
f. Pusat penunjang akademik;
g. Pusat-pusat lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan pelayanan akademik dan nonakademik.
Kepala pusat dibantu oleh kepala sub bagian.
Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Dosen
Pasal 45
(1)
(2)

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

Dosen Undiknas terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
Dosen tetap adalah dosen yang melaksanakan tugas penuh waktu di lingkungan
Undiknas baik Aparatur Sipil Negara (ASN) dipekerjakan maupun dosen yang diangkat
oleh Perdiknas Denpasar.
Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu di Undiknas yang ditetapkan
sesuai dengan kebutuhan.
Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala dan
profesor.
Dosen yang telah pensiun, tetapi tenaga dan pikirannya dipandang masih diperlukan,
pimpinan Undiknas dapat mengangkat kembali sebagai dosen tidak tetap dan
diregistrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kualifikasi Dosen
Pasal 46

(1)

(2)

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat
jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh Undiknas,
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan lanjutan doktor serta
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(3)

memiliki jabatan akademik.
Undiknas dapat menetapkan dosen tidak tetap yang memiliki keahlian dan berprestasi.
Perekrutan Dosen
Pasal 48

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Program sarjana dan/atau diploma empat (D4), wajib memiliki dosen yang
berpendidikan minimal magister dari program studi minimal terakreditasi dengan nilai
B dan memiliki IPK sarjana minimal 3.0 dan IPK magister minimal 3.5 yang serumpun
bidang ilmu.
Program magister wajib memiliki dosen yang berpendidikan doktor dari program studi
minimal terakreditasi dengan nilai B dan memiliki IPK sarjana minimal 3.0, magister
minimal 3.5 dan doktor minimal kelulusannya berpredikat sangat memuaskan.
Program doktor wajib memiliki dosen yang berpendidikan doktor dan memiliki
persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bagi calon dosen lulusan Perguruan Tinggi luar negeri, pengakuan ijazahnya sesuai
dengan penyetaraan yang dilakukan oleh Menteri.
Proses perekrutan dosen tetap Perdiknas mengacu kepada peraturan kepegawaian
Perdiknas.
Sertifikasi
Pasal 49

Sertifikat pendidik adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hak dan Kewajiban atas Jabatan Akademik
Pasal 50
Ketentuan yang berkenaan dengan jenjang jabatan akademik, hak dan kewajiban serta
kewenangan dosen mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengembangan Karir Dosen
Pasal 51
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Dosen mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan
prestasi dan kinerja.
Dosen berhak mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Atasan langsung secara berjenjang melakukan pembinaan terhadap dosen dalam
pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin terhadap Tridharma Perguruan Tinggi dan
kode etik profesi dosen dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Dosen dapat diberikan tugas tambahan dalam struktur organisasi Undiknas.
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Pembinaan
Pasal 52
(1)
(2)
(3)

Undiknas wajib melakukan pembinaan dan pengembangan profesi serta karir dosen.
Pembinaan dan pengembangan karir dosen Undiknas meliputi penugasan di bidang
Tridharma Perguruan Tinggi dan penugasan lainnya.
Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen mengacu kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Profesor
Pasal 53

(1)

(2)

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

Pengusulan jabatan akademik profesor, wajib memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, syarat dan kode etik profesi serta persyaratan lain
yang ditetapkan oleh Senat Akademik Undiknas.
Bagi dosen yang memperoleh jabatan akademik profesor wajib menyampaikan orasi
ilmiah sesuai bidang keahliannya sebagai pengenalan atas jabatan akademik tertinggi
yang diembannya pada saat pengukuhan, dalam rapat khusus Senat Akademik
Undiknas.
Sebutan profesor dapat dipakai selama yang bersangkutan melaksanakan Tridharma
Perguruan Tinggi dan masih aktif melaksanakan profesi dosen.
Profesor yang telah mengakhiri masa jabatan dapat diangkat kembali oleh Undiknas
sebagai profesor emeritus.
Pengangkatan profesor emeritus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Perorangan di luar Undiknas yang memiliki prestasi dan reputasi serta memenuhi
persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dapat diusulkan oleh rektor menjadi
profesor kepada Pemerintah Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari
Senat Akademik Undiknas.
Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen
Pasal 54

(1)
(2)

Pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap Perdiknas, dilakukan sesuai dengan
peraturan kepegawaian Perdiknas.
Pemberhentian terhadap dosen tetap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipekerjakan di
Undiknas, dilakukan dengan cara mengembalikan kepada instansi induk dosen yang
bersangkutan.
Tenaga Kependidikan
Pasal 55

(1)
(2)

Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga laboran, pustakawan, teknisi, pengembang
teknologi pembelajaran dan tenaga kependidikan lainnya.
Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai
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(3)

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Segala bentuk hak dan kewajiban, perekrutan, pembinaan, pengembangan karir dan
pemberhentian sepenuhnya diatur dalam peraturan kepegawaian Perdiknas.

BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI
Mahasiswa
Pasal 56
(1)

Mahasiswa Undiknas adalah peserta didik yang terdaftar di Undiknas dan merupakan
bagian dari sivitas akademika Undiknas.
(2) Untuk dapat menjadi mahasiswa Undiknas program sarjana adalah mereka yang telah
lulus SMA, SMK atau sederajat dengan memiliki ijazah yang sah dan lulus seleksi
penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Undiknas dengan persyaratan
tertentu.
(3) Untuk menjadi mahasiswa program magister dan doktor merupakan lulusan dari
program studi yang terakreditasi.
(4) Bagi mahasiswa pindahan dari lembaga pendidikan lain yang setara, dapat diterima
sebagai mahasiswa Undiknas setelah memenuhi persyaratan yang berlaku di
lingkungan Undiknas.
(5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Undiknas melalui prosedur dan
memenuhi persyaratan yang diatur dan ditetapkan oleh Menteri.
Hak dan Kewajiban Mahasiswa
Pasal 57
(1)

Hak Mahasiswa
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam menimba ilmu
pengetahuan sesuai etika akademik yang berlaku di Undiknas;
b. Memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan di bidang akademik
sesuai dengan penalaran dan non-akademik yang meliputi minat, bakat kegemaran
dan kemampuannya;
c. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Undiknas, dalam rangka kelancaran proses
belajar mengajar;
d. Mendapat bimbingan dan konseling dari dosen dan/atau psikolog dalam
meningkatkan prestasi akademik;
e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran pada program
studi masing-masing;
f. Memperoleh layanan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, baik yang berasal dari pihak internal dan eksternal Undiknas serta
fasilitas klinik kesehatan;
g. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Undiknas.
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(2)

(3)

Kewajiban Mahasiswa:
a. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang
dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. Mahasiswa wajib mematuhi norma, etika dan semua peraturan yang ditetapkan
pimpinan Undiknas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Menghormati pimpinan, dosen dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan
Undiknas;
d. Ikut memelihara dan menjaga sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan
keamanan kampus Undiknas;
e. Menghargai dan mengamalkan IPTEKS untuk meningkatan kesejahteraan
masyarakat;
f. Menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional dalam upaya menjaga
kedaulatan NKRI;
g. Menjaga nama baik Undiknas.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tersebut di
atas diatur lebih lanjut dalam surat keputusan rektor.
Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 58

(1)

(2)
(3)

Organisasi kemahasiswaan Undiknas merupakan wahana dan sarana pengembangan
diri mahasiswa yang diharapkan dapat menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan
bakat, meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan sekaligus menjadi wadah kegiatan
penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa.
Struktur Organisasi Kemahasiswaan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
yang berlaku.
Ketentuan yang mengatur organisasi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2)
diatur dengan surat keputusan rektor.
Kegiatan Kemahasiswaan
Pasal 59

(1)

(2)
(3)
(4)

Kegiatan kemahasiswaan menyangkut kategori ekstra kurikuler meliputi:
a. Kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa;
b. Kegiatan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa;
c. Kesejahteraan dan bakti sosial mahasiswa;
d. Organisasi mahasiswa.
Setiap kegiatan kemahasiswaan diberikan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) dan wajib
dipenuhi oleh seluruh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seluruh organisasi kemahasiswaan di Undiknas dalam melakukan kegiatan organisasi
kemahasiswaan mengacu kepada ayat (1) dan ayat (2).
Kegiatan mahasiswa yang melibatkan pihak internal wajib diketahui oleh rektor, dan
kegiatan dengan pihak eksternal wajib mendapatkan persetujuan rektor.
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Sanksi Akademik Kemahasiswaan
Pasal 60
(1)

(2)
(3)

Mahasiswa yang melanggar peraturan dan kebijakan dikenakan sanksi berupa : teguran
lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara (skorsing) dan sampai pemberhentian
tetap sesuai peraturan yang berlaku.
Pemberhentian tetap bagi mahasiswa karena tidak memenuhi persyaratan akademik
(drop out) dilakukan oleh rektor atas usul dekan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mahasiswa yang melakukan kejahatan pidana berat dapat diberhentikan oleh rektor,
setelah yang bersangkutan mendapatkan vonis tetap pengadilan.
Alumni
Pasal 61

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

Lulusan Undiknas tergabung ke dalam wadah yang bernama Ikatan Alumni (IKAL)
Undiknas atau Undiknas Alumni.
Tata kerja organisasi dan kepengurusan alumni diatur dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga organisasi alumni.
Masing-masing fakultas dan program studi dapat membentuk ikatan alumni.
Kepengurusan Ikatan Alumni (IKAL) Undiknas atau Undiknas Alumni diangkat dengan
surat keputusan rektor.
Pengurus Undiknas Alumni di berbagai jenjang, wajib melaporkan kegiatannya secara
periodik minimal enam (6) bulan sekali kepada rektor melalui Wakil Rektor Bidang
Kemasiswaan dan Alumni.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 62
(1)

(2)
(3)
(4)

Undiknas dapat mengadakan kerjasama akademik dan non-akademik dengan perguruan
tinggi dan/atau institusi lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk mewujudkan
visi dan misi.
Kerjasama sebagaimana dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan secara bersamasama antara Undiknas dan institusi lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi maupun
kegiatan lainnya.
Kerjasama saling menguntungkan dengan institusi lain dapat diprakarsai oleh civitas
akademika, lembaga-lembaga dan unit-unit di lingkungan Undiknas serta
dimungkinkan pula inisiasi dari pihak eksternal.
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(5)

(6)

Rencana kerjasama yang diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di
lingkungan Undiknas dipayungi dengan naskah kesepahaman kerjasama dan/atau
naskah perjanjian pelaksanaan kerja sama.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama diatur dengan peraturan rektor.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 63
(1)

(2)

Sarana dan prasarana Undiknas adalah seluruh fasilitas, baik perangkat keras dan
perangkat lunak, yang dimanfaatkan guna melancarkan dan meningkatkan pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi.
Prosedur pengadaan, inventarisasi, penggunaan dan penghapusan sarana prasarana
diatur di dalam peraturan rektor.
BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 64

(1)

(2)
(3)

(4)

Pembiayaan Undiknas bersumber dari:
a. Mahasiswa;
b. Masyarakat dan pihak ketiga yang tidak mengikat;
c. Bantuan atau hibah dalam dan luar negeri;
d. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
e. Hasil kegiatan universitas yang diperoleh secara sah;
f. Sumber lainnya yang tidak mengikat.
Sumber pembiayaan di atas diatur berdasarkan ketentuan Perdiknas.
Pola pengelolaan dan penggunaan keuangan mengacu pada Surat Keputusan Perdiknas
Nomor: 01 tahun 2001 tentang Kesepakatan Pengelolaan Keuangan antara Undiknas
dan Perdiknas.
Pengelolaan keuangan Undiknas berbasis TARIF (Transparent, Accountable,
Responsible, Independent and Fair) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran
Tahunan (RKAT) Undiknas.

BAB XIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi
Pasal 65
(1)

Undiknas berkomitmen dalam pelaksanaan penjaminan mutu Tridharma Perguruan
Tinggi dengan membentuk Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi.
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(2)
(3)
(4)

Tanggungjawab implementasi SPMI diberikan kepada Lembaga Penjaminan Mutu dan
Akreditasi Undiknas.
Sistem penjaminan mutu Undiknas bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).
Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan sistem penjaminan mutu Undiknas diatur
dengan surat keputusan rektor dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pelaksanaan Penjaminan Mutu
Pasal 66

(1)

(2)

Hasil pelaksanan penjaminan mutu internal Undiknas disampaikan oleh Ketua
Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi Undiknas kepada rektor secara periodik
dengan tembusan disampaikan kepada seluruh unit kerja yang terkait.
Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi Undiknas membantu program studi dan
institusi dalam mempersiapkan serta mendampingi selama proses akreditasi program
studi dan institusi berlangsung.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67
(1)
(2)

(3)

Perubahan statuta dapat dilakukan oleh Senat Akademik Undiknas sesuai dengan
kebutuhan.
Setiap perubahan statuta yang telah disetujui oleh Senat Akademik Undiknas,
selanjutnya ditandatangani oleh ketua dan sekretaris senat, diketahui oleh rektor serta
ditetapkan oleh Ketua Perdiknas.
Statuta ini disampaikan kepada pemerintah melalui Menteri

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
(1)
(2)

(3)

Ketentuan dalam statuta ini wajib ditaati oleh seluruh civitas akademika dan tenaga
kependidikan di lingkungan Undiknas.
Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tambahan
tersendiri, yang tidak bertentangan dengan isi dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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