-2PERATURAN
YAYASAN PERGURUAN TINGI
GEREJA PROTESTAN MALUKU
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA PROTESTAN MALUKU
Menimbang

: a. bahwa panggilan gereja di bidang pendidikan khususnya
pendidikan tinggi, adalah upaya mencerdaskan dan
meningkatkan kualitas hidup manusia yang berwatak
tangguh, matang secara moral-etis, intelektual, sosial,
kultural, ekonomis, politis, demokratis, mandiri, dan
pluralis, serta memiliki tanggungjawab kepada
kehidupan semua ciptaan;
b. bahwa statuta merupakan pedoman dasar dalam
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di
lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku;
c. bahwa Keputusan Yayasan Perguan Tinggi Gereja
Protestan Maluku Nomor 01/YAPERTI.PB/SK/II/2015
tentang Perubahan Statuta Universitas Kristen Indonesia
Maluku tidak lagi relevan dengan perkembangan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan
perkembangan
pemikiran
mutakhir
mengenai
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan
Maluku tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia
Maluku.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 115).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
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2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan
Undang-Undang
Tentang
Yayasan
(Tambahan Lembaran Negaara Republik Indonesia
Nomor 4894).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 24).
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 180 Tahun 2013).
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama
Perguruan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 253).
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016
Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461).
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia, Nomor 62 Tahun 2016
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1462 Tahun
2016).
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian,
Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 51);
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Protestan Maluku Nomor 122/IX/Org, tertanggal 8
Agustus 1985 tentang Pendirian UKIM.
17. Keputusan Badan Pekerja Harian Sinode Gereja
Protestan Maluku Nomor 206/SND/F.1/11/2008 tanggal
17 November 2008 tentang Pendirian Yayasan
Perguruan Tinggi GPM.
18. Keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja
Protestan Maluku Nomor 04/SKEP/SND/D.14/7/ 2016
tentang Pengangkatan Badan Pengurus, Pengawas dan
Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan
Maluku Masa Bakti 2016-2020.
19. Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Gereja
Protestan Maluku dengan Akte Notaris Nomor: 07
Tanggal 07 Januari 2009 dan disahkan dengan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-3200.AH.01.04.Tahun
2011.
20. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi
Gereja Protestan Maluku Tanggal 8 Juli 2011.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI
GEREJA PROTESTAN MALUKU TENTANG STATUTA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Gereja Protestan Maluku, selanjutnya disingkat GPM, adalah Gereja dan
sekaligus Badan Hukum Gerejawi sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad
Hindia Belanda Tahun 1927 Nomor 155 juncto 156 tentang “Kerk,”
“Kerkgenootschap” dan “Zelfstanding-onderdeel”-nya, yang khusus dibentuk
pada tanggal 6 September 1935 berdasarkan Staatsblad Tahun 1935 Nomor 607
dan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 28.
2. Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku, selanjutnya disebut
YAPERTI-GPM, didirikan oleh Gereja Protestan Maluku sebagai badan
penyelenggara Universitas Kristen Indonesia Maluku.
3. Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku yang selanjutnya disebut Statuta
merupakan peraturan dasar pengelolaan Universitas Kristen Indonesia Maluku
yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur
operasional di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Maluku.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program
doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
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Perguruan Tinggi Swasta, selanjutnya disebut PTS, adalah perguruan tinggi yang
didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
Universitas Kristen Indonesia Maluku yang selanjutnya disebut UKIM, adalah
perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik,
vokasi, dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni.
Menteri adalah Menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan
Visi UKIM adalah citra diri masa depan yang dicita-citakan oleh UKIM, yang
sedemikian menggugah sehingga mengarahkan kemahiran, talenta, dan sumber
daya lainnya, demi mewujudkan citra dirinya.
Misi UKIM adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh UKIM demi
mewujudkan visinya.
Tujuan UKIM adalah implementasi dari visi dan misi UKIM sebagai hasil akhir
yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu.
Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah
kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SNPT, adalah
satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan
standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada
jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian
pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal
tentang sistem pengabdian minimal kepada masyarakat pada perguruan tinggi
yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang
menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian
khusus.
Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan
mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program
sarjana terapan.
Rektor yang selanjutnya disebut Rektor UKIM adalah dosen yang diberi tugas
tambahan sebagai penanggungjawab utama dalam pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Senat Universitas Kristen Indonesia Maluku adalah organ UKIM yang
menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melaksanakan
pengawasan dibidang akademik;
Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan
menurut jurusan/program studi/departemen yang menyelenggarakan dan
mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu rumpun
disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
Senat Fakultas sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi
penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang
akademik pada aras fakultas.
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satuan organisasi pengelola himpunan sumberdaya akademik pendukung
program studi, dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
24. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
25. Program Pascasarjana adalah kesatuan rencana belajar pada stratum dua dan
stratum tiga sebagai penyelenggaraan akademik dan pendidikan profesional
yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar
mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, sikap, dan kecakapan, sesuai
dengan sasaran kurikulum.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen, dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan
teknologi.
28. Peneliti adalah dosen yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan
penelitian.
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
30. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu
kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester,
dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya
pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan
kurikuler di suatu program studi.
31. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan
mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban
penyelenggaraan pendidikan.
32. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi
dan perguruan tinggi.
33. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan
kelayakan program studi.
34. Akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan
kelayakan perguruan tinggi.
35. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM-PT
merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara
berencana dan berkelanjutan.
36. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti, adalah
kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi
yang terintegrasi secara nasional.
37. Bidang adalah cakupan tugas yang disesuaikan dengan pendidikan akademik,
vokasi dan/atau profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni.
38. Biro adalah satuan pelaksana tugas sesuai cakupan tugas bidang di lingkungan
UKIM dalam melaksanakan tugas-tugas akademik dan/atau administratif.
39. Bagian adalah satuan pelaksana tugas operasional yang menunjang berbagai
kelengkapan dan kegiatan lainnya sesuai cakupan tugas Biro di lingkungan
UKIM.
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dan penunjang akademik di bidang penelitian.
41. Lembaga pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM
adalah unsur pelaksana dan penunjang akademik di bidang pengabdian kepada
masyarakat.
42. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur penunjang
kegiatan akademik dan/atau administratif di tingkat UKIM.
43. Laboratorium dan/atau studio, bengkel, dan sejenisnya, adalah unsur penunjang
akademik dalam seluruh atau sebagian pendidikan akademik, vokasi, dan/atau
profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora
di bawah Program Studi.
44. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa di lingkungan UKIM.
45. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UKIM dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
46. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi UKIM.
47. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UKIM.
48. Lembaga Kemahasiswaan adalah wahana satu-satunya bagi mahasiswa dalam
berperan serta mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UKIM.
49. Alumni UKIM adalah mereka yang pernah dan telah lulus program akademik,
program vokasi, program profesi, dan program spesialis di UKIM.
50. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan
tinggi di UKIM untuk mendalami dan mengembangkan pendidikan akademik,
vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi
dan humaniora secara bertanggungjawab.
51. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau dosen yang
memiliki otoritas dan wibawah ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan
bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan
cabang ilmunya.
52. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang
pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu
pengetahuan, teknologi dan humaniora dalam menemukan, mengembangkan,
mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah,
metode keilmuan dan budaya akademik.
53. Otonomi pengelolaan adalah hak UKIM untuk secara mandiri
menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada
masyarakat, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54. Dewan penyantun adalah badan yang ikut mengasuh dan membantu
memecahkan permasalahan UKIM serta membina hubungan baik dengan
pemerintah dan masyarakat.
55. Pembina adalah badan tertinggi di dalam Yayasan Perguruan Tinggi Gereja
Protestan Maluku yang selanjutnya disebut Pembina YAPERTI-GPM.
56. Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh Pembina YAPERTI-GPM untuk
melaksanakan tugas Yayasan sehari-hari dalam menyelenggarakan UKIM, dan
selanjutnya disebut Pengurus YAPERTI-GPM.
57. Pengawas adalah organ YAPERTI-GPM yang diangkat oleh Pembina untuk
melakukan pengawasan, dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam
melaksanakan tugas dan/atau kegiatan YAPERTI-GPM dan selanjutnya disebut
Pengawas YAPERTI-GPM.
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PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Pendidikan
Pasal 2.
(1) UKIM menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan
Pendidikan Profesi.
(2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program
sarjana, program magister, dan program doktor.
(3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program
diploma, program sarjana terapan, dan jika memenuhi syarat dapat
menyelenggarakan program magister terapan, dan program doktor terapan.
(4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program
profesi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program spesialis.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan
Rektor.
Pasal 3
(1) Penyelenggaraan pendidikan di UKIM menggunakan Tahun akademik yang
terdiri atas 3 (tiga) semester, yaitu semester ganjil, semester genap, dan semester
antara.
(2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling
sedikit 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) minggu tatap muka
perkuliahan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(3) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan
Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 4
(1) Penyelenggaraan pendidikan di UKIM dilaksanakan dengan menerapkan sistem
kredit semester.
(2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem
penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
(3) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran
waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per
semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau
besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti
kegiatan kurikuler di suatu program studi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan berdasarkan
sistem kredit semester diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 5
(1) Kurikulum yang berlaku di UKIM mengacu pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan membekali dan
mengarahkan mahasiswa untuk mencapai keahlian, kecakapan, keterampilan,
penalaran, moralitas, dan etika yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan
tertentu.
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Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(4) Pedoman penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangkurangnya mengatur tentang:
a. tata cara penyusunan dan atau perubahan kurikulum;
b. nama dan kode mata kuliah;
c. bobot sks mata kuliah;
d. ketentuan mata kuliah berpraktikum;
e. silabus mata kuliah;
f. mata kuliah prasyarat; dan
g. sistem evaluasi.
h. Kurikulum yang disusun setiap program studi sesuai dengan kompetensi
masing-masing dan ditetapkan dengan peraturan Rektor setelah mendapat
pertimbangan senat
(5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan/atau sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni.
Pasal 6
(1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara
dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
(2) Proses pembelajaran setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana
Pembelajaran Semester.
(3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu
pada Standar Nasional Penelitian.
(4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh
mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada
Masyarakat.
Pasal 7
(1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara
sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar
yang terukur.
(2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode
pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk
mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam
rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih
untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok,
simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,
pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode
pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan.
(4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa
metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam
suatu bentuk pembelajaran.
(5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
a. kuliah;
b. responsi dan tutorial;
c. seminar; dan
d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

- 10 (6) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program
pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister,
dan program doktor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian,
perancangan, atau pengembangan.
(7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah
bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan,
keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan daya saing bangsa.
(8) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program
pendidikan diploma empat, program sarjana, dan program profesi, wajib
ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
(9) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan
dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan proses pembelajaran diatur
dengan peraturan Rektor;
Pasal 8
(1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian;
b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian;
d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
(2) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup prinsip
edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara
terintegrasi.
(3) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang
memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara
belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
(4) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang
berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang
mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran
berlangsung.
(5) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang
didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas
dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
(6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian
yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati
pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
(7) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian
yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan.
Pasal 9
(1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri
atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
(2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b
terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam
bentuk portofolio atau karya desain.
(3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
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khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan
instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen
penilaian yang digunakan.
(6) Penilaian Kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala
dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, kuis, dan pengamatan terhadap interaksi
dalam proses pembelajaran.
(7) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tugas
terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
Pasal 10
(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c,
terdiri atas:
a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria,
indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan
rencana pembelajaran;
b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen,
kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil
penilaian kepada mahasiswa; dan
d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara
akuntabel dan transparan.
(2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c
mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi
kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
(3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
Pasal 11
(1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d
dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
(2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan
mahasiswa; dan/atau
c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan
pemangku kepentingan yang relevan.
(3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program
doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang
berbeda.
Pasal 12
(1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e
berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah
yang dinyatakan dalam kisaran:
a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol) berkategori
istimewa;
b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima) berkategori sangat
baik;
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(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

c. huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol) berkategori lebih
baik;
d. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol) berkategori baik;
e. huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima) berkategori cukup
baik;
f. huruf C+ setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol) berkategori kurang
baik;
g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol) berkategori cukup;
h. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol) berkategori kurang;
i. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol) berkategori sangat
kurang;
Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran
sesuai dengan rencana pembelajaran.
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan
indeks prestasi semester.
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi
dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
Indeks prestasi semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam
besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf
setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi
dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
Indeks prestasi kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam
besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf
setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi
dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
Pasal 13

(4) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian
pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks
prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
(5) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat
diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai
indeks prestasi kumulatif 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00
(tiga koma nol nol);
b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila
mencapai indeks prestasi kumulatif 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan
3,59 (tiga koma lima sembilan); atau
c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks
prestasi kumulatif ≥ 3,60 (tiga koma enam nol).
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria predikat pujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.
(7) Mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor, dinyatakan
lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan
memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi
dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma
nol nol).
(8) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program
doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian
dengan kriteria:
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indeks prestasi kumulatif 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga
koma lima nol);
b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila
mencapai indeks prestasi kumulatif 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan
3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks
prestasi kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
(9) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister,
program doktor;
b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan
keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program
studinya;
d. gelar; dan
e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundangundangan.
(10) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diterbitkan oleh
perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
(11) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diterbitkan
oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga
pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar
Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 14
(1) Penerimaan Mahasiswa dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dengan tidak membedakan agama, jenis kelamin, suku, ras,
kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
(3) UKIM dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi
lain yang terakreditasi dan dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau
izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UKIM apabila memenuhi syarat
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan
Peraturan Rektor.
Pasal 15
(1) Untuk mengikuti kegiatan akademik pada setiap semester, mahasiswa harus
mengadakan pendaftaran ulang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran ulang mahasiswa diatur dengan
Surat Keputusan Rektor.
Pasal 16
(1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda bagi
Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Rektor.
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(1) Kalender akademik berisi kegiatan akadamik selama satu tahun akademik
(2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh bidang
akademik
(3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan dengan keputusan Rektor.
(4) Kalender akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sudah harus diakses oleh sivitas akademika UKIM selambat-lambatnya satu
bulan sebelum tahun akademik dimulai.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kalender akademik diatur dengan Peraturan
Rektor.
Pasal 18
(1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi di UKIM.
(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UKIM.
(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian ilmu
pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk meningkatkan daya guna dan
hasil guna proses pembelajaran.
Bagian Kedua
Penelitian
Pasal 19
(1) Kegiatan penelitian di UKIM merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang
kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian
dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, serta jenis penelitian
lainnya.
(3) Penyelenggaraan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi.
(4) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penelitian
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
(5) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penelitian
untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, dan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(6) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
penelitian untuk mengembangkan hasil penelitian sebelumnya.
(7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikuti
kaidah dan etika keilmuan.
(8) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,
dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu,
dan/atau membahayakan kepentingan umum.
(9) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimuat dalam
jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal ilmiah internasional, dan atau jurnal
ilmiah internasional bereputasi atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui
oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
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nasional dan/atau internasional diupayakan untuk memperoleh kekayaan
intelektual.
(11) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian.
(12) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa, baik secara
perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga fungsional.
(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan
Rektor.
Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 20
(1) UKIM melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk
pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun
kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
(3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
(4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikoordinasikan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
(5) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari
hasil penelitian.
(6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau
multisektor.
(7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi
terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan
masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.
(8) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan
dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur
dengan Peraturan Rektor.
Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik
Pasal 21
(1) UKIM memiliki kode etik dan etika akademik
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kode etik Dosen,
kode etik Mahasiswa, dan kode etik Tenaga Kependidikan.
(3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman
sikap, tingkah laku dan perbuatan Dosen UKIM di dalam melaksanakan tugas
tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari hari baik dalam
lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
(4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman
sikap, tingkah laku dan perbuatan mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga
UKIM dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
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merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan
UKIM di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari, baik
dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada
umumnya.
(6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan sikap
dan perilaku yang dianut UKIM untuk seluruh Sivitas Akademika UKIM.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan
Rektor.
Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan
Pasal 22
(1) UKIM menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,
dan otonomi keilmuan.
(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab
melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah
untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang
berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
(4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi
Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
dalam
menemukan,
mengembangkan,
mengungkapkan,
dan/atau
mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan
budaya akademik.
(5) UKIM wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas
Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik
dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah
keilmuan.
(6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik,
setiap anggota Sivitas Akademika:
a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu
akademik UKIM;
b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat,
bangsa, negara, gereja dan kemanusiaan;
c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta
akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai
etika, dan kaidah akademik; dan
e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
(7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh
UKIM untuk:
a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati,
sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
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Negara Indonesia; dan
d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
(8) UKIM dapat mengundang tenaga ahli untuk menyampaikan pikiran dan
pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanakan
kebebasan akademik dan diarahkan untuk terwujudnya pengembangan diri
Sivitas Akademika.
(9) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan otonomi
UKIM.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan serta tata cara pelaksanaannya diatur dengan
Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu
Pasal 23
(1) Sistem penjaminan mutu terdiri dari Sistem penjaminan mutu internal dan
Sistem penjaminan mutu eksternal.
(2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di UKIM yang
dilakukan secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan
penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
(3) Sistem penjaminan mutu internal di UKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional
pendidikan tinggi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan
Peraturan Rektor.
Pasal 24
(1) Sistem penjaminana mutu eksternal merupakan kegiatan penilaian untuk
menentukan kelayakan Program Studi dan institusi atas dasar kriteria yang
mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketujuh
Gelar dan Penghargaan
Pasal 25
(1) UKIM memberikan gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan
pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah
dinyatakan lulus.
(2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang
telah memenuhi semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu
Program Studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
(4) Surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program pendidikan
tertentu yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi
lulusan.
(5) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan
program profesi.
(6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
lulusan atas prestasi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau
memiliki prestasi di luar Program Studinya.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip
akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau
sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 26
(1) UKIM dapat memberikan gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa)
kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Pemberian gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh fakultas atau pascasarjana sesuai bidang
ilmu melalui program doktor dengan pertimbangan Senat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan (Doctor
Honoris Causa) diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 27
(1) UKIM dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, anggota
masyarakat, Sivitas Akademika, dan/atau lembaga yang telah berjasa terhadap
pendidikan dan pembangunan di UKIM atau mempunyai prestasi di bidang
akademik dan/atau nonakademik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
BAB III
TATA KELOLA UKIM
Bagian Kesatu
Identitas
Pasal 28
(1) Nama, bentuk, status, dan tempat kedudukan perguruan tinggi:
a. Nama PTS
: Universitas Kristen Indonesia Maluku
b. Bentuk PTS
: Perguruan Tinggi
c. Status PTS
: Perguruan Tinggi Swasta
d. Tempat Kedudukan PTS : Kota Ambon Provinsi Maluku
(2) Nama dan tempat kedudukan badan penyelenggara perguruan tinggi;
a. Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Perguruan Tinggi Gereja
Protestan Maluku
b. Tempat Kedudukan
: Kota Ambon Provinsi Maluku
c. Tanggal, Bulan dan Tahun
Pendirian Badan Penyelenggara : 17 Juni 1985
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Keinginan dan kebutuhan akan sebuah Perguruan Tinggi yang tidak hanya
mendidik calon-calon intelektual dibidang teologi tetapi juga dibidang ilmu yang
lain, melahirkan gagasan untuk mendirikan Universitas Kristen Indonesia
Maluku, dengan diselenggarakannya Konsultasi Studi Klasis Kota Ambon di
Ambon pada bulan Juli Tahun 1981, yang diakhiri dengan salah satu keputusan
untuk menjajaki pendirian sebuah Universitas Kristen. Sebagai tindak lanjut dari
keputusan tersebut, Badan Pekerja Harian (BPH) Sinode GPM menugaskan
Rektor Sekolah Tinggi Theologia Gereja Protestan Maluku, disingkat STT
GPM, untuk berkoordinasi dengan KOPERTIS Wilayah IX di Ujung Pandang
dan Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sehubungan
dengan situasi dan kondisi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis
Wilayah IX yang kurang terurus, maka Kopertis Wilayah IX menganjurkan agar
Universitas yang akan didirikan hendaknya merupakan pengembangan dari STT
GPM yang telah terbina baik sesuai persyaratan yang ditentukan oleh
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada tahun 1982, Rektor STT GPM mengajak para cendekiawan dan
intelegensia Kristen brainstorming dan membentuk sebuah panitia Kerja. Hasil
kerja Panitia kemudian dibahas dalam Sidang Sinode GPM tahun 1983 dan
menghasilkan Ketetapan Sinode Nomor 5 Tahun 1983 dimana BPH Sinode
GPM ditugaskan mendirikan dan/atau membuka Universitas Kristen Indonesia
Maluku. Panitia Kerja kemudian menyempurnakan berbagai dokumen agar
disampaikan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX. Dalam Sidang ke-6
Badan Pekerja Lengkap (BPL) Sinode GPM di Saparua, penyempurnaan tesebut
diterima dan dijadikan pegangan untuk Panitia Persiapan Pendirian Universitas
Kristen Indonesia Maluku yang dibentuk oleh Badan Pekerja Harian Sinode
Gereja Protestan Maluku dengan surat keputusan Nomor: 70/IX/ORG, tanggal
17 Juni 1985.
Sesuai Peraturan bahwa Universitas Swasta harus diselengggarakan oleh
Yayasan, maka Panitia Persiapan Pendirian UKIM mengusulkan kepada BPH
Sinode GPM agar mendirikan sebuah Yayasan sebagai badan Penyelenggara.
BPH Sinode GPM berdasarkan Akte Notaris H. Limanow, Nomor 22, tanggal 17
Juni 1985 (disempurnakan dengan Akte Notaris Grace Margareth Goenawan,
SH, MH, Nomor: 07 Tanggal 07 Januari 2009), membentuk Yayasan Perguruan
Tinggi Gereja Protestan Maluku, disingkat YAPERTI GPM dengan tugas
menyelenggarakan Universitas untuk dan atas nama GPM selaku pemilik, dan
memberi nama UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU yang
disingkat UKIM. Atas dasar ketetapan tersebut, UKIM didirikan dengan Surat
Keputusan BPH Sinode GPM, Nomor: 122/IX/ORG, tanggal 8 Agustus 1985.
Untuk kepentingan operasional, maka dikeluarkanlah Izin Operasi oleh
KOPERTIS Wilayah IX, Nomor: 1563/KTP.IX/N.85, tanggal 19 Agustus 1985,
yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Mendikbud Republik Indonesia
Nomor 0471/O/1988, 4 Oktober 1988.
UKIM didirikan dengan empat fakultas yaitu: Fakultas Theologia, yang pada
tahun 1988 berstatus Diakui (SK Mendikbud Nomor 0480/0/1988) dengan dua
Jurusan (Theologia dan Pendidikan Agama Kristen), Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, yang pada tahun 1988 berstatus Terdaftar (SK Mendikbud Nomor
0481/0/1988) dengan satu Jurusan (Ilmu Kesejahteraan Sosial), Fakultas
Ekonomi, yang pada tahun 1988 berstatus Terdaftar (SK Mendikbud Nomor
0481/0/1988) dengan satu Jurusan (Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan),
Fakultas Teknik yang pada tahun 1988 berstatus Terdaftar (SK Mendikbud
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dipimpin oleh Dr. A.N. Rajawane sebagai Rektor, Pembantu Rektor I Dr. H.L.
Sapulete, Pembantu Rektor II Drs. A. Rahallus dan Pembantu Rektor III W.
Davidz, M.Th.
Sekarang UKIM memiliki 5 (lima) Fakultas dan 14 (empat belas) Program
Studi. UKIM dalam pertumbuhannya senantiasa berorientasi pada komitmen
historisnya baik dari aspek institusional maupun aspek kualitas panggilannya
yang sudah termeterai pada prestasi zamannya. Sebagai lembaga Pendidikan
Tinggi, UKIM turut serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pendidikan
Nasional antara lain dengan menciptakan iklim yang menunjang
penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat demi terciptanya tujuan Pembangunan Nasional Sebagai
Pengamalan Pancasila Universitas Kristen Indonesia Maluku berazaskan
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pasal 29
Dies Natalis UKIM setiap tanggal 1 September, berdasarkan Surat Keputusan
Badan Pekerja Harian Sinode GPM Nomor 107/IX/ORG, tanggal 1 Agustus
1986.
Pasal 30
Karakter UKIM adalah
persaudaraan sejati.

inklusif,

menjunjung

tinggi

perdamaian

dan

Pasal 31
Nilai dasar penyelenggaraan UKIM adalah tolong menolong (Galatia 6:2)
Pasal 32
Pola Ilmiah Pokok UKIM adalah Daya Dharma Masyarkat Kepulauan
Pasal 33
Prinsip pengelolaan UKIM adalah nirlaba, akuntabel, bermutu, transparan,
berkeadilan, kolegial, kolektif, solider, efektif dan efisien.
Pasal 34
(1) Motto UKIM adalah “Bertumbuh di dalam dan oleh Iman, Pengetahuan, dan
Kasih” (2 Petrus 1:5-7).
(2) Lambang UKIM berbentuk segi lima berwarna dasar biru tua.

(3) Lambang UKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijelaskan sebagai berikut:
a. Segi lima berwarna dasar biru tua (dark-blue), berbingkai putih dengan garis
tepian berwarna hitam, berukuran stándar 20 cm x 20 cm. Lingkaran nama
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU dengan huruf berwarna
hitam, mengandung pengertian sebagai berikut:
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Indonesia;
2. Warna dasar biru tua melambangkan kesetiaan, wawasan Nusantara,
Maluku sebagai wilayah kepulauan;
3. Bingkai warna putih melambangkan kemurnian;
4. Garis tepian dan huruf warna hitam melambangkan kebulatan tekad;
a) Kitab yang terbuka berwarna putih dalam segi lima melambangkan
keterbukaan, ketulusan, kemurnian dan partisipasi UKIM dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
b) Kitab yang terbuka berwarna putih melambangkan sumber ilmu
pengetahuan dan keterbukaan, ketulusan, kemurnian hati dalam
mengembangkan pendidikan tinggi guna pencerdasan bangsa, serta
sampul kitab tersebut yang berwarna kuning melambangkan takut akan
Tuhan sebagai permulaan segala pengetahuan;
c) Tujuh buah perisai (salawaku) berwarna ungu memperlihatkan:
1. perisai (salawaku) sebagai lambang pusat budaya sekaligus Tuhan
sebagai perisai bagi orang-orang percaya dan takut kepada-Nya;
2. tujuh buah perisai (salawaku) melambangkan tujuh butir nilai
sekaligus sikap etis, yaitu ketangguhan, dan ketahanan iman,
kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan,
serta kasih, selaku nilai-nilai luhur dalam pengembangan Tridharma
perguruan tinggi.
3. Salib berwarna kuning berbingkai warna putih melambangkan:
a) salib sebagai tanda pengakuan UKIM mengenai karya
penyelamatan, pengabdian, dan kuasa kemenangan yang
berpengharapan dari Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru
selamat dunia;
b) warna kuning sebagai tanda kekuatan dan hikmat Tuhan Allah
dan Roh Kudus-Nya dalam berkiprah di tengah gereja,
masyarakat, bangsa, dan negara;
c) bingkai putih sebagai tanda kesucian dan kekudusan Tuhan
Allah.
b. Tiga butir mutiara berwarna abu-abu pada perisai yang paling tengah,
melambangkan:
1. tiga butir Tridharma perguruan tinggi yang dikembangkan secara
harmonis, seimbang, selaras dan serasi;
2. warna abu-abu melambangkan kedewasaan, kebijaksanaan, ketabahan,
dan mutu kehidupan UKIM.
c. Lambang dalam komposisi hitam putih dan komposisi berwarna adalah seperti
tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan ini.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang diatur dengan
Peraturan Rektor.
Pasal 35
(1) Bendera Universitas:
a. Bendera universitas berbentuk empat persegi panjang dengan lambang UKIM
di tengahnya, dan tidak lebih besar dari ukuran bendera Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
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Provinsi Maluku yang kaya dengan sumber daya hayati dan manusianya
selaku lokus kehadiran UKIM;
c. Bendera universitas di dalam ruangan berukuran 120 cm x 90 cm, dan
bergambar lambang UKIM pada kedua sisinya yang berukuran 60 cm x 60
cm;
d. Bendera universitas di luar ruangan berukuran 160 cm x 120 cm, bergambar
lambang UKIM pada kedua sisinya berukuran 80 cm x 80 cm.
(2) Bendera Fakultas
a. Bendera fakultas berbentuk empat persegi panjang dengan lambang UKIM
di tengahnya, dan tidak lebih besar dari ukuran bendera universitas dan
bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Warna bendera fakultas disesuaikan dengan karakteristik fakultasnya, dan
pada bagian tengahnya bergambar lambang UKIM.
c. Warna bendera fakultas:
1. Bendera fakultas Teologi berwarna ungu (violet) yang mencirikan
fakultas Teologi UKIM senantiasa menghasilkan lulusannya sebagai
pemikir, dan rohaniawan, yang memiliki ketekunan, ketabahan, berjiwa
berkorban, dan mengabdi kepada Tuhan, Gereja, Bangsa, dan
masyarakat.
2. Bendera fakultas Ekonomi berwarna abu-abu (grey) yang mencirikan
fakultas Ekonomi UKIM senantiasa menghasilkan lulusannya yang
memiliki kematangan, kebijaksanaan, keuletan, dan ketabahan dalam
menghadapi tantangan pembangunan wilayah kepulauan dan perdesaan.
3. Bendera fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna jingga (orange)
yang mencirikan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UKIM senantiasa
menghasilkan lulusannya yang memiliki kematangan, keberanian, dan
kecerahan berpikir, untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional
khususnya pembangunan wilayah kepulauan dan perdesaan.
4. Bendera fakultas Teknik berwarna biru (ultra marine) yang mencirikan
fakultas Teknik UKIM senantiasa menghasilkan lulusannya dibidang
teknik yang memiliki kemampuan pada bidangnya, tangguh, serta siap
berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya
pembangunan wilayah kepulauan dan perdesaan.
5. Bendera fakultas Kesehatan berwarna putih (white) yang mencirikan
fakultas Kesehatan UKIM senantiasa menghasilkan lulusan yang ahli
dibidang kesehatan untuk mengabdi dalam pembangunan nasional di
tengah-tengah masyarakat kepulauan dan perdesaan.
6. Bendera fakultas Ilmu Komputer berwarna Hijau muda (light green)
yang mencirikan fakultas Ilmu Komputer UKIM senantiasa
menghasilkan lulusan yang cerdas, profesional, inspiratif dan inovatif
dibidang Ilmu komputer serta siap berpartisipasi dalam melaksanakan
pembangunan nacional, khususnya pembangunan wilayah kepulauan dan
perdesaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera universitas dan bendera
fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 36
(1) Himne UKIM berjudul “Kupersembahkan
Doktorandus Matheos Siahay.

Buat-Mu”,

diciptakan

oleh

- 23 (2) Mars UKIM berjudul “Mars Universitas Kristen Indonesia Maluku” diciptakan
oleh Pendeta Tawalisa Toisuta, M.Th, LM.
(3) Himne dan Mars UKIM dinyanyikan pada setiap acara seremonial akademik
tertentu.
(4) Lagu dan Syair Hymne UKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
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(5) Lagu dan syair Mars UKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai
berikut:
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- 27 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Hymne dan Mars UKIM diatur
dengan Peraturan Rektor.
Pasal 37
(1) UKIM memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
Bagian Kedua
Visi, Misi, dan Tujuan
Pasal 38
Visi UKIM: menjadi universitas yang inklusif, mandiri, berkualitas dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi kesejahteraan
masyarakat kepulauan berdasarkan iman, pengetahuan, dan kasih.
Pasal 39
Misi UKIM:
a. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas pada semua
strata, guna menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja.
b. Menyelenggarakan program pendidikan unggulan sesuai dengan konteks
masyarakat kepulauan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
c. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang diilhami iman kristiani untuk
membentuk karakter manusia yang beradab, inklusif, bermartabat,
berintegritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran,
kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan damai sejahtera.
d. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak eksternal untuk menopang
peningkatan kualitas,
dan pengembangan penyelenggaraan tridharma
perguruan tinggi secara terarah dan berkelanjutan.
Pasal 40
Tujuan UKIM: membentuk manusia yang cerdas, kreatif, inovatif, mandiri,
berdaya saing, terampil, beriman, bermoral-etis, adil, demokratis, dan inklusif,
serta mampu menerapkan, mengembangkan, dan mengabdikan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni.
Pasal 41
(1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UKIM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UKIM menyusun:
a. rencana pembangunan jangka panjang yang memuat rencana dan program
pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima)
tahun; dan
c. rencana operasional yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang
memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan jangka panjang, rencana
strategis, dan rencana operasional diatur dengan Peraturan Rektor.
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Organisasi UKIM
Paragraf 1
Umum
Pasal 42
Organ UKIM terdiri atas:
a. Yayasan;
b. Rektor;
c. Senat;
d. Satuan Pengawas Internal; dan
e. Dewan Penyantun.
Pasal 43
(1) Yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf a, merupakan Organ pokok
penyelenggara UKIM yang terdiri atas:
a) Pembina Yayasan
b) Pengawas Yayasan
c) Pengurus Yayasan
(2) Penyelenggara mendelegasikan penyelenggaraan kegiatan Tridharma, fungsi
penetapan norma serta penyusunan kebijakan akademik UKIM kepada Rektor.
(3) Fungsi dan wewenang penyelenggara diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku.
Paragraf 2
Rektor
Pasal 44
(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, merupakan organ UKIM
yang menjalankan fungsi pengelolaan UKIM di bidang akademik, tata kelola,
keuangan, dan sumber daya.
(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor
mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non
akademik;
b. menetapkan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat
c. menetapkan keputusan Rektor;
d. menetapkan rencana induk pengembangan jangka menengah dan jangka
panjang, rencana strategis dan rencana operasional setelah mendapat
pertimbangan senat;
e. menetapkan kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan Senat;
f. menetapkan norma akademik setelah mendapat pertimbangan Senat;
g. menetapkan kode etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan setelah
mendapat pertimbangan Senat;
h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
i. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit di
bawah Rektor;
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terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik ;
k. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang
melakukan
pelanggaran
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang‐undangan;
l. membina dan mengembangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
m. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan peserta didik;
n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan;
o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi
dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma
perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan
alumni;
p. mengusulkan pengangkatan profesor yang telah disetujui oleh Senat;
q. memberi gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya atas
persetujuan Senat.
r. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
s. mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sesuai dengan
kebutuhan kepada Yaperti-GPM setelah mendapat pertimbangan Senat;
t. melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan dengan peraturan YapertiGPM.
u. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma
kepada Yaperti-GPM.
v. memberikan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
Pasal 45
(1) Untuk menjadi calon Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan YAPERTI-GPM.
(2) Rektor dipilih oleh Senat UKIM dan Yaperti-GPM;
(3) Senat UKIM memiliki 65% hak suara dan YapertiI-GPM memiliki 35% hak
suara.
(4) Pemilihan Rektor dilakukan dalam rapat senat UKIM terbuka yang turut dihadiri
oleh YAPERTI-GPM.
Pasal 46
(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh YAPERTI-GPM.
(2) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada YAPERTIGPM
(3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali
hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5) Pemilihan Rektor dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya
masa jabatan Rektor.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Rektor diatur dengan peraturan YAPERTIGPM.
Pasal 47
(1) Rektor diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa jabatannya;
c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
d. mengundurkan diri;
e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;

- 30 f. melanggar kode etik UKIM; atau
g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum
tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
(2) Pemberhentian Rektor dilakukan oleh YAPERTI-GPM setelah mendapat
pertimbangan Senat.
Pasal 48
(1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
huruf c sampai dengan huruf g, dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu)
tahun, maka salah satu wakil Rektor diangkat menjadi Rektor baru oleh
YAPERTI-GPM sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang
diberhentikan.
(2) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
huruf c sampai dengan huruf g, dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu)
tahun, maka dilakukan pemilihan Rektor baru.
Pasal 49
Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan
sementara oleh salah satu wakil Rektor.
Paragraf 3
Wakil Rektor
Pasal 50
(1) Wakil Rektor adalah Dosen UKIM yang berpangkat serendah-rendahnya Lektor
dan atau pangkat administrasi Pembina IV/a.
(2) Wakil Rektor ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat
UKIM.
(3) Ketentuan mengenai jumlah Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas.
(4) Wakil Rektor terdiri atas:
a. Wakil Rektor Bidang Akademik, membantu Rektor dalam pengelolaan
kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian
masyarakat dan pengelolaan Tenaga Pendidik.
b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, membantu Rektor
dalam pengelolaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum dan
pengelolaan Tenaga Kependidikan.
c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, membantu Rektor dalam
pengelolaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, pelayanan
kesejahteraan Mahasiswa, bimbingan dan konseling, pembinaan kehidupan
kerohanian berlandaskan iman bagi warga kampus, keamanan dan ketertiban
kampus.
d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi,
membantu Rektor dalam pengelolaan kegiatan di bidang perencanaan,
hubungan kerjasama institusional, pendidikan internasional, hubungan
dengan alumni dan diseminasi informasi UKIM dan mengurusi tenaga asing
mencakup Pegawai Edukatif asing, Pegawai Administratif asing, dan
Mahasiswa asing.
(5) Masa jabatan Wakil Rektor paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk satu kali masa jabatan.
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Pengangkatan, dan Pemberhentian Wakil Rektor diatur dengan peraturan Rektor.
Paragraf 4
Senat Universitas
Pasal 51
(1) Senat berfungsi menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan
pengawasan di bidang akademik.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat
mempunyai tugas dan wewenang:
a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
1. kurikulum Program Studi;
2. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan
Program Studi;
3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
4. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,
dan otonomi keilmuan;
c. mengawasi pelaksanaan norma, etika, peraturan akademik, dan kode etik;
d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan
akademik, dan kode etik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
f. memberikan pertimbangan terhadap kinerja Rektor di bidang akademik;
g. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan tridharma
perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam
rencana strategis;
h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja
Dosen;
i. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
j. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan
program studi;
k. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan
akademik;
l. memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan
lektor kepala dan profesor; dan
m. memberikan pertimbangan terhadap rencana induk pengembangan, rencana
strategis, rencana kerja, serta anggaran pendapatan dan belanja UKIM yang
diusulkan Rektor;
n. bersama Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta
UKIM sebelum diusulkan kepada Yaperti-GPM;
o. memberikan persetujuan atas pendirian, penggabungan dan/atau pembubaran
Fakultas/Jurusan dan/atau Program Studi di lingkungan UKIM;
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor
untuk ditindaklanjuti.
Pasal 52
(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
(2) Anggota Senat terdiri atas:

- 32 -

a. Rektor;
b. Wakil Rektor;
c. Dekan;
d. Direktur Pascasarjana;
e. Guru besar tetap UKIM;
f. Kepala Lembaga; dan
g. 2 (dua) orang dosen tetap dari setiap fakultas.
(3) Anggota Senat yang berasal dari fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf g dipilih oleh Senat Fakultas secara musyawarah mufakat.
(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1
(satu) anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
(5) Anggota Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan calon
anggota Senat yang memperoleh suara terbanyak.
(6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
(7) Keanggotaan senat terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(8) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dijabat oleh Rektor.
(9) Sekretaris senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dipilih dari antara
anggota senat.
(10) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu) kali masa jabatan.
(11) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi, atau sebutan
lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh ketua Senat.
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil
Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan peraturan
Senat.
Pasal 53
(1)

(2)

(3)

Anggota Senat Universitas diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa jabatannya;
c. sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari
6 (enam) bulan;
d. mengundurkan diri;
e. melanggar kode etik UKIM; atau
f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
Anggota Senat Universitas yang diberhentikan dalam masa jabatannya,
digantikan oleh anggota Senat yang baru melalui pergantian antarwaktu sampai
habis masa jabatan sebagai anggota Senat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu
anggota Senat Uiversitas diatur dengan Peraturan Senat.
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Satuan Pengawasan Internal
Pasal 54
(1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d
merupakan organ UKIM yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik
untuk dan atas nama Rektor.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan
Pengawasan Internal mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal berdasarkan hasil evaluasi
kinerja tahunan; dan
d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan
kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan
Pengawasan Internal memberikan laporan kepada Rektor.
Pasal 55
(1) Anggota Satuan Pengawasan Internal memiliki komposisi keahlian sebagai
berikut:
a. bidang akuntansi/keuangan;
b. bidang manajemen sumber daya manusia;
c. bidang manajemen aset;
d. bidang hukum;
e. bidang ketatalaksanaan;
(2) Anggota Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula
terdiri dari keahlian lain yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prioritas.
(3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawasan Internal:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
c. berpendidikan paling rendah sarjana sesuai bidang kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan berusia paling
tinggi 52 (lima puluh dua) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
f. memiliki tanggungjawab terhadap masa depan UKIM; dan
g. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat, dan
anggota Dewan Penyantun.
(4) Anggota Satuan Pengawasan Internal dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga
Kependidikan di lingkungan UKIM
(5) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(6) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.
(7) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal diatur dengan
Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 56

Ruang lingkup pelaksanaan tugas SPI yaitu pemeriksaan internal terhadap:
a. perencanaan dan penganggaran;
b. pelaksanaan anggaran;
c. pelaporan keuangan;
d. pelaksanaan tugas pejabat perbendaharaan; dan
e. program pengendalian gratifikasi
Paragraf 6
Dewan Penyantun
Pasal 57
(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf e merupakan
organ UKIM yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan
membantu pengembangan UKIM.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan
Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UKIM;
d. membantu pengembangan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi
UKIM; dan
e. mengupayakan penggalian sumber dana untuk pengembangan UKIM.
Pasal 58
(1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang dari wakil orang tua mahasiswa;
b. 2 (dua) orang dari alumni;
c. 3 (tiga) orang dari Pemerintah Daerah;dan
d. 3 (tiga) orang dari dunia usaha/dunia industri.
(2) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(3) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(4) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan
Rektor.
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Fakultas
Pasal 59
(1) Fakultas merupakan pelaksana akademik dan non akademik yang
mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan
profesi dan pendidikan vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya tertentu.
(2) Organisasi fakultas terdiri atas:
a. pimpinan fakultas;
b. senat fakultas;
c. jurusan;
d. program Studi;
e. laboratorium/studio/bengkel
f. tata usaha fakultas
Pasal 60
(1) Pimpinan fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf a adalah
Dekan dan Wakil Dekan.
(2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor.
(3) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan.
(4) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan,
dan
mahasiswa pada fakultas;
b. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana operasional
yang hendak dicapai dalam masa jabatannya;
c. menyusun program kerja dan anggaran tahunan fakultas;
d. melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai kompetensinya;
e. mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan;
f. mengkoordinasikan dan memantau penelitian untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
g. mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
h. memantau dan mengevaluasi kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di dalam dan luar negeri;
i. melaksanakan pembinaan sivitas akademika;
j. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada rektor setelah
mendapat penilaian senat fakultas;
Pasal 61
(1) Untuk menjadi calon Dekan, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan Rektor.
(7) Dekan dipilih oleh Senat Fakultas.
(8) Pemilihan Dekan dilakukan dalam rapat senat Fakultas terbuka yang turut
dihadiri oleh Rektor.
Pasal 62
(1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Dekan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
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hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Pemilihan Dekan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya
masa jabatan Dekan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat, Tata cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan diatur dengan peraturan Rektor.
Pasal 63
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
(2) Fakultas yang jumlah mahasiswanya paling sedikit 500 (lima ratus) orang
memiliki 3 (tiga) Wakil Dekan.
(3) Fakultas yang jumlah mahasiswanya kurang dari 500 (lima ratus) orang memiliki
1 (satu) Wakil Dekan.
(4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. Wakil Dekan Bidang Akademik, membantu Dekan dalam pengelolaan
kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian
masyarakat dan pengelolaan Tenaga Pendidik pada aras Fakultas.
b. Wakil Dekanr Bidang Umum dan Keuangan, membantu Dekan dalam
pengelolaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum dan
pengelolaan Tenaga Kependidikan pada aras Fakultas.
c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, membantu Dekan dalam pengelolaan
kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, pelayanan kesejahteraan
Mahasiswa, bimbingan dan konseling, pembinaan kehidupan kerohanian
berlandaskan iman bagi warga kampus, keamanan dan ketertiban pada aras
Fakultas.
(5) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 membantu Dekan dalam
pengelolaan bidang Akademik, bidang umum dan keuangan, dan bidang
kemahasiswaan sesuai ketentuan ayat (4).
(6) Masa jabatan wakil Dekan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pencalonan, pemberhentian, dan
pengangkatan Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.
Paragraf 8
Senat Fakultas
Pasal 64
(1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b
merupakan organ Fakultas yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan,
pemberian pertimbangan, pengawasan bidang akademik di Fakultas.
(2) Senat Fakultas terdiri atas:
a. Dekan;
b. Wakil Dekan;
c. Ketua Jurusan;
d. Ketua Program Studi;
e. Guru Besar Tetap Fakultas;
f. Dua orang wakil Dosen dari setiap program studi
(4) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat Fakultas
mempunyai tugas dan wewenang:
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Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas;
b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,
dan otonomi keilmuan;
c. memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana
strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas;
d. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
e. memberikan persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan fungsional
akademik
f. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi;
g. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan
kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain yang
berjasa bagi Fakultas; dan
h. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap
pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika di
Fakultas.
(5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan
untuk ditindaklanjuti.
(6) Masa jabatan anggota Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(7) Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
Paragraf 9
Jurusan
Pasal 65
(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dipimpin oleh
seorang Ketua Jurusan.
(2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris
Jurusan.
(3) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.
(4) Ketua Jurusan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari berkoordinasi dengan
Wakil Dekan Bidang Akademik.
(5) Masa jabatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(6) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan
setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
Paragraf 10
Program Studi
Pasal 66
(1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
(2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Program Studi dibantu oleh seorang
Sekretaris.
(3) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada
Dekan melalui Ketua Jurusan.
(4) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi 4 (empat) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
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usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
Pasal 67
Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mempunyai tugas dan
wewenang:
a. menyusun rencana kegiatan peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan
penagbdian kepada masyakat, pembinaan kelompok bidang ilmu dan kompetensi,
serta penjaminan mutu akademik ditingkat program studi;
b. melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan penagbdian
kepada masyakat, pembinaan kelompok bidang ilmu dan kompetensi, serta
penjaminan mutu akademik ditingkat program studi
c. melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepda
masyarakt, pembinaan kelompok bidang ilmu ditingkat program studi
d. melaksankan evaliuasi, pemantauan, dan pelaporan peningkatan mutu pendidikan,
penelitian dan penagbdian kepada masyakat, pembinaan kelompok bidang ilmu
dan kompetensi, serta penjaminan mutu akademik ditingkat program studi secara
berkala;
e. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan penyempurnaan kurikulum
program studi;
f. memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pengajran dengan
menyusun rencana dan program kerja program studi;
g. melaksankan pendaygunaan dosen dan mahasiswa dalam program kegiatan
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
h. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan aktivitas bidang pendidikan
dan pengajaran pada program studi;
i. memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan aktivitas dibidang adminstrasi
umum, perencanaan, dan keuangan pada program studi;
j. melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi penyelenggaraan bidang pndidikan dan
pengajaran pada program studi;
k. membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam hal akdemik;
l. menyusunan rencana anggaran belanja program studi; dan
m. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada dekan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 11
Laboratorium/Studio/Bengkel
Pasal 68
(1) Laboratorium/Studio/Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)
huruf e dipimpin oleh seorang Kepala yaitu dosen yang keahliannya telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni tertentu.
(2) Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel bertanggungjawab kepada Dekan melalui
Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
(3) Kepala
Laboratorium/Studio/Bengkel
memimpin
kegiatan
penunjang
pelaksanaan kurikulum dan penelitian dalam rangka pengembangan satu atau
sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sesuai
dengan kebutuhan.
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diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5) Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
Paragraf 12
Tata Usaha Fakultas
Pasal 69
(1) Tata usaha fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f
adalah pelaksana administrasi di fakultas.
(2) Tata Usaha Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
a. melakukan surat-menyurat, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian,
dan keuangan secara terbatas;
b. mengurus administrasi akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. memelihara dokumen-dokumen penting dan mengolah data menjadi
informasi yang penting untuk pengambilan keputusan di fakultas.
(3) Tata usaha fakultas dipimpin oleh seorang kepala tata usaha.
(4) Kepala tata usaha fakultas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil
Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
(5) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kepala tata usaha berkoordinasi dengan
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
(6) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi tenaga tata usaha fakultas diatur
dalam peraturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UKIM.
Paragraf 13
Program Pendidikan Vokasi
Pasal 70
(1) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang
menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai
program sarjana terapan.
(2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan
sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
(3) Program pendidikan vokasi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi
Pendidikan Vokasi.
(4) Masa jabatan Ketua Program Studi Pendidikan Vokasi 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5) Ketua Program Studi Pendidikan Vokasi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan
setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
Paragraf 14
Program Pendidikan Profesi
Pasal 71
(1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan
bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan
kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan
oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian
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(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu
layanan profesi.
Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.
Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum
lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat
dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.
Program pendidikan Profesi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi
Pendidikan Profesi.
Masa jabatan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Ketua Program Studi Pendidikan Profesi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan
setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
Paragraf 15
Program Pascasarjana
Pasal 72

(1) UKIM menyelenggarakan Program Pascasarjana yang terdiri dari program
Magister dan program Doktor.
(2) Program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila bersifat mono
disiplin ilmu, berada di bawah fakultas.
(3) Program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila bersifat multi
disiplin ilmu, berada di bawah Universitas.
(4) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. Direktur Pascasarjana;
b. Sekretaris Pascasarjana;
c. Ketua Program Studi;
d. Sekretaris Program studi;
e. Tata Usaha.
(4) Program Studi terdiri dari:
a. Ketua Program Studi;
b. Sekretaris Program Studi;
c. Tata Usaha.
(5) Direktur Pascasarjana bertugas:
a. memimpin penyelenggaraan program studi pascasarjana yang bersifat lintas
jurusan melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;
b. membina pegawai-dosen dalam kerjasama dengan pimpinan fakultas
membina mahasiswa pscasarjana, tenaga administrasi;
c. mengembangkan hubungan-hubungan institusional dengan berbagai pihak;
dan
d. mengkoordinasi semua program studi Pascasarjana berbasis S-1 di fakultasfakultas demi menjamin baku mutu pendidikan.
(6) Direktur program pascasarjana kedudukannya setara dengan Dekan.
(7) Direktur program pascasarjana bertanggungjawab kepada Rektor.
(8) Sekretaris program pascasarjana membantu Direktur program pascasarjana
dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, adminstrasi umum dan
keuangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(9) Ketua program studi di dalam program pascasarjana memimpin pelaksanaan
kurikulum yang utuh agar mahasiswa Pascasarjana dapat menguasai dan
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sasaran kurikulum.
(10) Kedudukan Sekretaris dan Ketua Program Studi Pascasarjana setara dengan
Wakil Dekan.
(11) Ketentuan mengenai pembentukan dan penghapusan Program Pascasarjana
diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(12)Masa jabatan Direktur program pascasarjana, Sekretaris program pascasarjana,
Ketua program studi pascasarjana 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Paragraf 16
Lembaga Penelitian
Pasal 73
(1) Lembaga Penelitian selanjutnya disebut LEMLIT bertugas untuk
mengkoordinasi, merancang, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan
penelitin yang difokuskan pada pengembangan mutu akademik yang dilakukan
oleh setiap Pusat Penelitian.
(2) Kepala LEMLIT dan Sekretaris LEMLIT diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor.
(3) LEMLIT terdiri atas:
a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala dan Sekretaris;
b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.
(4) Kepala LEMLIT bertugas:
a. memimpin rapat LEMLIT;
b. mengkoordinasi, merancang dan menevaluasi Rencana Induk Penelitian
serta pengelolaan program dan kegiatan penelitian;
c. mengelola informasi berkenaan dengan kegiatan penelitian di lingkungan
UKIM;
d. menjejaki kerjasama kelembagaan khususnya bidang penelitian,
mengusahakan dana dan publikasi hasil penelitian;
e. menyelenggarakan pertemuan ilmiah untuk membahas hasil-hasil penelitian,
membuat dan merangkum laporan tahunan sesuai dengan tahun akademik
untuk kegiatan penelitian.
(5) Rapat LEMLIT diadakan sekurang-kurangnya sekali 3 (tiga) bulan dan bertugas
untuk:
a. membantu Kepala LEMLIT dalam melakukan koordinasi dan evaluasi
kegiatan penelitian;
b. membahas dan mengevaluasi kinerja dan laporan masing-masing Pusat
Penelitian.
(6) Sekretaris LEMLIT adalah Dosen yang bertugas untuk mendukung kerja
Sekretariat LEMLIT.
(7) Masa Jabatan Kepala dan Sekretaris LEMLIT adalah 4 (empat) tahun.dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
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Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 74
(1) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM bertugas
untuk mengkoordinasi, merancang, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada pengembangan mutu
akademik yang dilakukan oleh setiap Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
(2) Kepala Lembaga dan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) LPM terdiri dari atas:
a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala dan Sekretaris;
b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.
(4) Kepala LPM bertugas:
a. memimpin rapat LPM;
b. mengkoordinasi dan merancang pengelolaan program dan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat;
c. mengelola informasi berkenaan dengan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat di lingkungan Universitas;
d. menjejaki kerjasama kelembagaan bidang pengabdian kepada masyarakat,
mengusahakan dana dan publikasi hasil pengabdian masyarakat;
e. menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ilmiah membahas hasil kegiatan
pengabdian masyarakat, membuat dan merangkum laporan tahunan sesuai
dengan tahun akademik untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
(5) Rapat LPM diadakan sekurang-kurangnya sekali 3 (tiga) bulan dan bertugas
untuk:
a. membantu Kepala LPM dalam melakukan koordinasi dan evaluasi kegiatan
pengabdian kepada masyarakat;
b. membahas dan mengevaluasi kinerja dan laporan masing-masing Pusat
Pengabdian kepada Masyarakat.
(6) Sekretaris LPM adalah Dosen yang bertugas untuk mendukung kerja Sekretariat
LPM.
(7) Masa Jabatan Kepala dan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.
Paragraf 18
Lembaga Jaminan Mutu
Pasal 75
(1) Kepala Lembaga Jaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Lembaga Jaminan Mutu mempunyai tugas:
a. merencanakan,
melaksanakan,
mengevaluasi,
mengendalikan
dan
mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
b. menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal berupa dokumen
kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dokumen manual Sistem
Penjaminan Mutu Internal, dokumen standar dalam Sistem Penjaminan Mutu
Internal, dokumen borang atau formulir Sistem Penjaminan Mutu Penjaminan
Mutu Internal yang digunakan untuk pengelolaan pendidikan tinggi di UKIM
secara konsisten dan berkelanjutan; dan
c. menyusun pedoman pencapaian mutu sesuai standar yang ditetapkan.
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a. Kepala Lembaga;
b. Sekretaris;
c. Bidang Pengembangan Mutu Internal;
d. Bidang Pengembangan Mutu Eksternal;
e. Tim Mutu Pengembangan Institusi;
f. Tim Audit Mutu Internal;
g. Unit Jaminan Mutu Fakultas; dan
h. Unit Jaminan Mutu Program Pascasarjana.
(4) Lembaga Jaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur, Tugas dan Fungsi Lembaga Jaminan
Mutu diatur dengan peraturan Rektor.
BAB IV
SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
Pasal 76
(1) Rektor bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian dan
Pengawasan Internal di lingkungan UKIM
(2) Pengendalian dan pengawasan internal UKIM dilaksanakan oleh Satuan
pengawasan Internal.
(3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program, keuangan,
barang milik negara, dan administrasi.
Pasal 77
(1) Pengendalian dan pengawasan internal dilakukan dengan menerapkan sistem
informasi manajemen yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
(2) Pengendalian dan pengawasan internal keuangan UKIM diselenggarakan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(3) Pengendalian dan pengawasan internal pelaksanaan program, administrasi, dan
aset UKIM diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Pasal 78
(1) Laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal memuat
realisasi, operasional, kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program,
keuangan, barang milik negara, dan administrasi.
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DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Dosen
Pasal 79
(1) Dosen UKIM terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen TidakTetap.
(2) Dosen Tetap adalah Dosen Tetap Yayasan dan Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil
dipekerjakan yang dipekerjakan di UKIM.
(3) Dosen Tetap Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dosen yang
diangkat oleh Yaperti-GPM atas rekomendasi Rektor sebagai tenaga pendidik
tetap yang dipekerjakan di UKIM secara penuh waktu.
(4) Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah dosen yang dipekerjakan oleh pemerintah secara penuh waktu di
UKIM.
(5) Dosen Tidak Tetap sebagaimana ayat (1) adalah dosen yang diangkat oleh Rektor
atas usul Dekan sebagai tenaga pendidik atas dasar kepakaran ilmu selama jangka
waktu tertentu untuk mendukung proses pembelajaran di Universitas dan/atau
Fakultas/Pascasarjana/Program Studi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan, Pengangkatan, Pemberhentian, Hak
dan Kewajiban Dosen Tetap YAPERTI-GPM sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) ditetapkan dengan Peraturan Yaperti-GPM.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen dan tenaga kependidikan sesuai ayat (1)
sampai dengan ayat (4) pasal ini diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan
(8) Kewajiban dan hak Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan dan Dosen
Tidak Tetap UKIM ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan persetujuan
YAPERTI-GPM
Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Pasal 80
(1) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pustakawan, Laboran, Analis, Teknisi,
Operator, Programmer, Staf Administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya.
(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai
pegawai Yaperti-GPM.
(3) Tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan non-akademik yang menunjang
pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada
masyarakat
Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak
Pasal 81
(1) Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan:
a. memahami dan menghormati Identitas serta Visi dan Misi Universitas;
b. mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya untuk
membina dan mengembangkan Universitas.
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a. memperoleh penghasilan dan jaminan sosial berdasarkan sistem yang adil;
b. memperoleh pembinaan, pengembangan, promosi dan penghargaan sesuai
dengan tugas dan prestasi kerja; serta
c. perlindungan dan keselamatan kerja.
BAB VI
MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 82
(1) Mahasiswa UKIM memiliki hak:
a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler,
kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana
dan prasarana serta dana untuk menopang kegiatan organisasi
kemahasiswaan;
d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan UKIM.
(2) Mahasiswa UKIM mempunyai kewajiban:
a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan
keberhasilan pendidikan;
b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan UKIM;
c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan UKIM;
d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk
mendukung kegiatan kemahasiswaan.
e. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan
lingkungan UKIM;
f. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga untuk
meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna; dan
g. menjaga kewibawaan dan nama baik UKIM.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 83
(1) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UKIM.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan warga negara asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 84
(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui
kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
(2) Kegiatan kokurikuler dilakukan secara terprogram untuk memperkaya
kompetensi lulusan UKIM.
(3) Kegiatan ekstrakurikuler dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang
kompetensi lulusanUKIM.
(4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
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dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, azas, dan prinsip
UKIM.
(6) UKIM menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan
organisasi kemahasiswaan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta
organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 85
(1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai wahana dan
sarana untuk pengembangan karakter dan potensi diri yang meliputi aspek
keilmuan, teknologi, seni, minat dan bakat, kepemimpinan, dan kepekaan sosial.
(2) Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi kepada pimpinan pada aras Jurusan,
Fakultas, dan/atau Universitas secara kelembagaan melalui organisasi
kemahasiswaan.
(3) Bentuk, struktur, uraian tugas, tata kerja, dan mekanisme pengawasan, serta
pertanggungjawaban Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Rektor berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 86
(1) Organisasi
kemahasiswaan di lingkungan UKIM memiliki atribut
kemahasiswaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut kemahasiswaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
Pasal 87
(1) Alumni UKIM terhimpun dalam organisasi Ikatan Alumni UKIM yang disingkat
IKA-UKIM.
(2) Organisasi alumni UKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah
dan wahana untuk membina hubungan dengan UKIM, masyarakat ilmiah, dan
dunia kerja.
(3) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA-UKIM.
(4) Hubungan antara UKIM dengan alumni didasarkan pada kebersamaan, rasa
saling memiliki dan membantu untuk mengembangkan UKIM sesuai peranan dan
fungsi masing-masing.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan UKIM dan IKA-UKIM diatur dengan
Peraturan Rektor.
BAB VII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 88
(1) Sarana dan prasarana UKIM merupakan fasilitas utama dalam menunjang
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan/atau kegiatan penunjang
lainnya.
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembangkan berbasis teknologi.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan barang milik Gereja Protestan Maluku dan/atau YAPERTI-GPM
yang berada di bawah pengelolaan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara
transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(5) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan fasilitas yang
tersedia secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku di lingkungan UKIM.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan sarana dan prasarana ditetapkan dalam
Peraturan Yayasan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana
ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
BAB VIII
PENGELOLAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 89
(1) YAPERTI-GPM dan Gereja Protestan Maluku menyediakan dana untuk
penyelenggarakan pendidikan tinggi UKIM yang dialokasikan dalam anggaran
Pendapatan dan Belanja YAPERTI-GPM dan Gereja Protestan Maluku.
(2) Padanaan UKIM juga dapat bersumber dari:
a. biaya pendidikan;
b. dana lestari UKIM;
c. kerja Tridharma;
d. bantuan alumni;
e. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat;
f. hibah dari anggaran pendapatan dan belanja YAPERTI-GPM dan Gereja Protestan
Maluku;
g. usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Bagian Kedua
Rencana Anggaran
Pasal 90
(1)
(2)

(3)

Rektor menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja UKIM sesuai
dengan ketentuan peraturan YAPERTI-GPM dan ketentuan perundang-undangan.
Rencana anggaran pendapatan dan belanja UKIM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan azas efisiensi, efektifitas, akuntabilitas,
produktifitas, otonomi, dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan
YAPERTI-GPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rencana anggaran pendapatan dan belanja UKIM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Rektor kepada YAPERTI-GPM setelah
mendapat pertimbangan Senat.
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Bgain Ketiga
Pengelolaan Anggaran
Pasal 91
(1)

Tahun Anggaran UKIM berlaku menurut tahun takwin yaitu mulai tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun
berjalan.
(2) Rektor diberi wewenang untuk mengelola keuangan UKIM sesuai dengan
ketentuan peraturan YAPERTI-GPM dan ketentuan perundang-undangan.
(3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
berdasarkan azas efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, produktifitas, otonomi,
transparan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan
peraturan YAPERTI-GPM dan ketentuan perundang-undangan.
(4) Pengelolaan
anggaran
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
pertanggungjawaban, dan pelaporan.
(5) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UKIM sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disusun oleh Rektor berdasarkan rencana operasilan tahunan t dan
diusulkan untuk mendapatkan persetujuan YAPERTI-GPM setelah mendapat
pertimbangan Senat.
(6) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai
dengan dokumen anggaran pendapatan dan belanja UKIM yang telah
memperoleh persetujuan YAPERTI-GPM.
(7) Apabila dalam jangka waktu satu bulan RAPB yang diusulkan Rektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum mendapat persetujuan YAPERTIGPM, maka RAPB tersebut dinyatakan berlaku.
(8) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan
menerapkan prinsip skala prioritas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
(9) Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan YAPERTI-GPM dan ketentuan perundang-undangan.
(10) Rektor wajib mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja
UKIM beserta pencapaian kegiatan kepada YAPERTI-GPM setiap tahun
sesuai dengan ketentuan peraturan YAPERTI-GPM.
BAB IX
KERJA SAMA
Pasal 92
(1) UKIM menyelenggarakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri
serta badan-badan lain dalam masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
bidang akademik dan non akademik.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan
berdasarkan prinsip:
a. manfaat;
b. kesetaraan;
c. saling menghormati; dan
d. berkelanjutan.
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kepada Masyarakat dengan lembaga di dalam dan di luar negeri dan dilaporkan kepada
Pengurus YAPERTI-GPM.
(5) Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan
lembaga di dalam dan di luar negeri dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman atau
bentuk perjanjian lain yang lebih teknis.
(6) Setiap kerja sama yang mengikat UKIM dengan pihak lain dan berdampak luas terhadap
eksistensi UKIM harus memperoleh pertimbangan Senat UKIM dan persetujuan
Pengurus YAPERTI-GPM.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 93
(1) Kerja sama akademik antarperguruan tinggi dilakukan melalui:
a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. penjaminan mutu internal;
c. program kembaran;
d. gelar bersama;
e. gelar ganda;
f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit;
g. penugasan Dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang
membutuhkan pembinaan;
h. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
k. penerbitan berkala ilmiah;
l. pemagangan;
m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
n. bentuk lain yang dianggap perlu.
(2) Kerja sama akademik antara UKIM dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang
dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) merupakan kerja sama di bidang:
a. pendidikan;
b. pelatihan;
c. pemagangan; dan/atau
d. layanan pelatihan
(3) Kerja sama non- akademik dilakukan dalam bentuk:
a. pendayagunaan aset;
b. penggalangan dana;
c. pembagian jasa dan royalti atas hak kekayaan intelektual; dan/atau
d. kerja sama lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
BAB X
KESEJAHTERAAN
Pasal 94
(1)
(2)

YAPERTI-GPM menjamin kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan
berupa gaji, tunjangan, fasilitas kerja dan Pensiun.
YAPERTI-GPM menjamin penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan
jaminan kesejahteraan sosial bagi dosen dan tenaga kependidikan.
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(4)
(5)
(6)

UKIM memberi jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja bagi dosen dan tenaga
kependidikan
UKIM memberikan promosi dan penghargaan kepada dosen dan tenaga
kependidikan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
UKIM memberikan kesempatan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk
mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan
diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan dengan keputusan Rektor
dan mendapat persetujuan YAPERTI-GPM.
BAB XI
AKREDITASI
Pasal 95

(1) Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari
Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan
kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal pada
bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan
mahasiswa dan masyarakat.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prinsip:
a. independen;
b. akurat;
c. obyektif;
d. transparan; dan
e. akuntabel.
Pasal 96
(1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan
interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi
(2) Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi.
(3) Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas:
a. terakreditasi; dan
b. tidak terakreditasi.
(4) Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. terakreditasi baik;
b. terakreditasi baik sekali; dan
c. terakreditasi unggul.
(5) Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai
berikut:
a. terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
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pada ayat (5) huruf b ditetapkan oleh BAN-PT
Pasal 97
(1) Program Studi dan Perguruan Tinggi baru mendapatkan akreditasi minimum
pada saat memperoleh izin dari Menteri.
(2) Persyaratan akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh LAM untuk Program Studi dan BAN-PT untuk Perguruan Tinggi.
(3) Akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2
(dua) tahun.
Pasal 98
Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dilakukan setelah semua Program Studi di
lingkugan UKIM terakreditasi.
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 99
Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau
PerguruanTinggi adalah 5 (lima) tahun.
Program Studi dan/atau PerguruanTinggi yang memperoleh status akreditasi dan
peringkat terakreditasi baik atau baik sekali dapat mengajukan akreditasi ulang
sebelum masa berlaku akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
Pengajuan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
paling cepat 1 (satu) tahun setelah penetapan status akreditasi dan peringkat
terakreditasi.
Dalam masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi
dan/atau Perguruan Tinggi, BAN-PT atau LAM melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan.
Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan PerguruanTinggi
diumumkan kepada masyarakat.
Pasal 100

(1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan
instrumen akreditasi.
(2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
(3) Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan
interaksi antarstandardi dalam Standar Pendidikan Tinggi.
(4) Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disusun berdasarkan:
a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan,
magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
(5) modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh.
(6) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi.
Pasal 101
Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan dengan
menggunakan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidkan Tinggi.
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PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 102
(1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti merupakan
sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi
yang terintegrasi secara nasional.
(2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber
informasi bagi:
a. Lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi perguruan tinggi dan
program studi di lingkungan UKIM;
b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan,
pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi perguruan tinggi
dan program studi di lingkungan UKIM.
c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja perguruan tinggi dan program studi di
lingkungan UKIM.
Pasal 103
(1) UKIM wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke
PDDikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester
antara.
(2) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pembelajaran;
b. penelitian; dan
c. pengabdian masyarakat.
(3) Laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling
sedikit terdiri atas:
a. rencana studi; dan
b. hasil studi.
(4) Pelaporan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk
semester ganjil, semester genap dan semester antara paling lambat 2 (dua) bulan
sejak perkuliahan dimulai.
(5) Pelaporan hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk
semester ganjil, semester genap dan semester antara paling lambat 2 (dua) bulan
setelah perkuliahan selesai.
(6) Kelalaian UKIM dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi ke PDDikti secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenaisanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Pembaharuan data semester lampau hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pusat
PDDikti.
Pasal 104
(1) Penyampaian laporan oleh UKIM sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (1)
dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen aplikasi PDDikti Feeder.
(2) Pengisian PDDikti Feeder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh pengelola PDDikti.
(3) Pengelola PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
(4) Pengiriman data dari PDDikti Feeder ke PDDikti dilaksanakan melalui
mekanisme sinkronisasi.
(5) Pusat memberikan akun PDDikti Feeder kepada Perguruan Tinggi.
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Feeder dan mekanisme sinkronisasi.
Pasal 105
(1) UKIM wajib menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang valid
ke PDDikti.
(2) Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran,
ketepatan, dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang
dilaporkan ke PDDikti.
(3) Pemasukan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid ke PDDikti
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 106
(1) Data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid dan telah dilaporkan ke
PDDikti tidak dapat dihapus, namun dapat diperbaiki melalui mekanisme validasi
nasional.
(2) Kesalahan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan oleh
Perguruan Tinggi dan perbaikannya merupakan rekam jejak pelaporan Perguruan
Tinggi.
Pasal 107
(1) Hasil pengumpulan data melalui PDDikti menjadi dasar penerbitan data statistik
pendidikan tinggi yang memberikan informasi kepada para pemangku
kepentingan oleh Pusat.
(2) Pusat mendistribusikan hasil pengolahan data PDDikti kepada seluruh Unit
Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain.
(3) Pusat menyajikan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi kepada
masyarakat.
Pasal 108
Tugas dan tanggung jawab UKIM sebagai lembaga pendidikan tinggi yaitu:
a. melakukan pengisian dan pengiriman data melalui PDDikti Feeder.
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke PDDikti secara berkala
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1);
c. melakukan pengelolaan PDDikti dengan satuan kerja yang jelas dan diketahui
oleh para pemangku kepentingan;
d. menyiapkan pegawai tetap, sarana, prasarana dan insentif bagi satuan kerja yang
melakukan pengelolaan PDDikti di internal Perguruan Tinggi;
e. memeriksa dampak data yang telah dilaporkan melalui PDDikti Feeder di
sejumlah sistem transaksional Kementerian;
f. menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan; dan
g. mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.
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