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TENTANG PEDOMAN KERJA
LEMBAGA PERGURUAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA
Bismillahirrahmanirrahim
Pengurus Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama setelah :
Bahwa sebagai perangkat jam’iyyah Nahdlatul Ulama,
Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama perlu
menjabarkan tugas dan fungsinya dalam bidang pendidikan
tinggi.
Mengingat
: a. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Hasil Mukatamar ke33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Jombang Jawa
Timur, pasal 8, 9 poin b, 12 dan 13;
b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil
Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di
Jombang Jawa Timur, pasal 16 dan 17 ayat (6) poin q;
c. Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama Nomor
…………………..
d. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Perguruan
Tinggi Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Jakarta.
Dengan senantisa bertawakkal kepada Allah Subhahu Wata’ala seraya memohon
taufiq dan Hidayah-Nya
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: Pedoman Kerja Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul
Ulama
Menimbang

:

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:
1. Jam’iyyah adalah organisasi Nahdlatul Ulama;
2. Lembaga adalah Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang merupakan
perangkat di bidang pendidikan tinggi;
3. Kekayaan dan keuangan adalah seluruh hartabenda milik Jam’iyyah yang
dikuasakan dan dikelola kepada dan oleh Lembaga;

4. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan,
pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi
pelaksanaan Pendidikan Tinggi;
5. Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan Pendidikan Tinggi
melalui pendirian Perguruan Tinggi Badan Penyelenggara Perkumpulan
Jam’iyyah dan/atau yayasan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
6. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh
Pengurus Lembaga terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan
tinggi;
7. Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama,
disingkat BPPPTNU adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Lembaga untuk
melaksanakan fungsi Lembaga sebagai penyelenggara pendidikan tinggi;
8. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan
diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;
9. Perguran Tinggi Nahdlatul Ulama, selanjut disingkat PTNU, adalah satuan
pendidikan tinggi dalam universitas, institute, sekolah tinggi atau akademik
dilingkungan Nahdlatul Ulama.
BAB II
ASAS DAN AKIDAH
Pasal 2
1. Lembaga berasaskan Pancasila;
2. Lembaga berakidah Islam menurut paham Ahlussunnah Waljama’ah.
BAB III
VISI, MISI, DAN TUJUAN
Pasal 3
Visi
Visi Lembaga adalah menjadi pusat pengembangan pendidikan yang mandiri,
berkualitas dan profesional dalam bingkai paham Islam Ahlussunnah Waljama’ah.
Pasal 4
Misi
Misi Lembaga adalah:
a. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan melalui
satuansatuan pendidikan tinggi yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat yang ditopang dengan manajemen, sarana dan prasarana yang baik;

b. Menyelenggarakan dan memfasilitasi satuan pendidikan di lingkungan
Nahdlatul Ulama agar menjadi wahana pembentukan peserta didik yang
beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menguasai ilmu pengetahuan,
memiliki keterampilan dan berakhlakul karimah sesuai dengan paham Islam
Ahlussunnah Waljama’ah;
c. Mengendalikan mutu pengelolaan dan mutu lulusan pendidikan dari setiap
satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama;
d. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan melakukan usaha-usaha untuk
mencapai kemandirian organisasi;
e. Memberikan pelayanan kelembagaan serta penyelenggara dan pengelola satuan
pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama;
f. Memperkuat implementasi paham Ahlussunnah Waljama’ah dalam praksis
pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Pasal 5
Tujuan
Tujuan Lembaga adalah:
a. Menanamkan nilai-nilai paham Ahlussunnah Waljama’ah melalui jalur
pendidikan tinggi;
b. Menyediakan pendidikan tinggi yang bermutu yang dapat diakses oleh
seluruh lapisan masyarakat;
c. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di
lingkungan yang menghasilkan lulusan bermutu dan berakhlakul karimah;
d. Menyelenggarakan, memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan dalam
pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan tinggi;
e. Mensinergikan
elemen-elemen
masyarakat
dan pemerintah untuk
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi.
BAB IV
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 6
Kedudukan
Lembaga berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan disetiap satuan
pendidikan.

Pasal 7
Tujuan
Lembaga berfungsi sebagai pelaksana program dan kebijakan Nahdlatul Ulama melalui
penyelenggaraan usaha dan kegiatan bidang pendidikan tinggi, meliputi:
a. Pembinaan paham Ahlussunnah Waljama’ah dan ke-Nahdlatul Ulama-an di
lingkungan satuan pendidikan Nahdlatul Ulama;
b. Pendirian, penyelenggaraan, pengelolaan dan pembinaan pendidikan tinggi di
lingkungan Nahdlatul Ulama;
c. Perencanaan,
pengorganisasian,
pembimbingan, koordinasi, dan
pengawasan atas pengelolaan pendidikan;
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan;
e. Pengembangan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan;
f. Penelitian, pengembangan dan Pengabidan pada masyarakat di bidang
pendidikan tinggi;
g. Penyampaian masukan kepada pengurus Nahdlatul Ulama sebagai
bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pendidikan
tinggi.
BAB V
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 8
Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama.
Pasal 9
Pengurus Lembaga diangkat oleh Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai
tingkatannya;
(2) Periodisasi kepengurusan Lembaga mengikuti masa jabatan kepengurusan
Nahdlatul Ulama;
(3) Pengurus Lembaga merupakan satuan pelaksana program dan kebijakan
pendidikan tinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
(4) Pengurus B P P P T N U merupakan satuan pelaksana program dan kebijakan
pendidikan Pengurus Lembaga.
(1)

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 10
Tugas Pengurus Lembaga
Pengurus Lembaga mempunyai tugas dan wewenang sebagi berikut:
a. Membuat pedoman kerja Lembaga yang berlaku bagi semua tingkatan
kepengurusan;
b. Membuat pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di
lingkungan Nahdlatul Ulama;
c. Membuat Statuta PTNU;
d. Menetapkan standar pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama;
e. Mengukuhkan BPPPTNU yang telah ditetapkan oleh Pengurus Lembaga;
f. Melakukan usaha-usaha ke arah tercapainya tujuan pendidikan tinggi di
lingkungan Nahdlatul Ulama;
g. Membuat dan melaksanakan kebijakan administrasi dan keuangan Lembaga;
h. Membuat sistem dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program dan kebijakan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulam;
i. Melakukan kerjasama dengan lembaga, banom, dan lajnah di lingkungan
Nahdlatul Ulama, serta lembaga- lembaga lain baik pemerintah maupun swasta
untuk pengembangan pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama;
j. Membuat dan melaksanakan sistem pendataan satuan pendidikan tinggi di
lingkungan Nahdlatul Ulama;
k. Melakukan upaya-upaya pendayagunaan aset-aset pendidikan Nahdlatul
Ulama sesuai dengan kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
l. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Pengurus Nahdlatul Ulama
di semua tingkatan dalam melaksanakan program Lembaga;
m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan setiap
tahun
kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Pasal 11
Tugas Pengurus BPPTNU
Pengurus BPPPTNU memiliki tugas dan wewenang untuk:
a. Melaksanakan program Lembaga di tingkat satuan pendidikan sesuai dengan
pedoman kerja dan pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi
yang ditetapkan oleh Pengurus Lembaga;
b. Melakukan usaha-usaha untuk mendukung terlaksananya program lembaga sesuai
dengan kebijakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Pusat
Lembaga;
c. Mengusulkan Pengelola Perguruan Tinggi sesuai dengan PTNU;

d. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan satuan
pendidikan tinggi pada PTNU;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program
Lembaga di PTNU;
f. Melaksanakan pendataan satuan pendidikan tinggi.
BAB VII
PERMUSYAWARATAN/RAPAT
Pasal 12
Bentuk Rapat
Bentuk-bentuk permusyawaratan atau rapat Lembaga terdiri atas :
a. Rapat Kerja yang terdiri atas :
1) Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas;
2) Rapat Kerja Tahunan;
b. Rapat Pengurus yang terdiri atas:
1) Rapat Pleno;
2) Rapat Pengurus Harian;
3) Rapat Khusus.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Pasal 15
Rapat Kerja Nasional
Rakernas adalah forum tertinggi Lembaga di tingkat nasional;
Peserta Rakernas terdiri atas Pengurus Jam’iyyah, Pengurus Lembaga,
Pengurus BPPPTNU, dan Pimpinan PTNU;
Keputusan-keputusan yang diambil melalui Rakernas mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat terkait program pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul
Ulama;
Rakernas sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh setengah lebih 1
(satu) dari jumlah keseluruhan peserta yang diundang;
Rakernas diselenggarakan 1 (satu) kali selama periode kepengurusan;
Rakernas berfungsi untuk:
a. Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja nasional
selama satu periode kepengurusan;
b. Meninjau peraturan-peraturan lembaga dan membuat perubahannya jika
dianggap perlu;
c. Menetapkan kebijakan lembaga untuk menjalankan program dan
kebijakan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Pasal 16
Rapat Kerja Tahunan
Rapat Kerja Tahunan adalah forum tinggi setelah Rakernas di tingkat
nasional;
Peserta Rapat Kerja Tahunan terdiri atas Pengurus Jam’iyyah, Pengurus
Lembaga, dan Pengurus BPPPTNU;
Keputusan-keputusan yang diambil melalui Rapat Kerja Tahunan mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat terkait program pendidikan tinggi di lingkungan
Nahdlatul Ulama;
Rapat Kerja Tahunan diselenggarakan setiap tahun selama periode
kepengurusan;
Rapat Kerja Tahunan berfungsi untuk:
a. Melaksanakan amanah Rapat Kerja Nasional;
b. Menetapkan kebijakan lembaga untuk menjalankan program dan
kebijakan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.

Pasal 17
Rapat Pleno
(1) Rapat Pleno adalah rapat yang diikuti oleh seluruh jajaran Pengurus
Harian dan bidang-bidang atau badan-badan untuk membahas masalah-masalah
umum dalam pelaksanaan program lembaga;
(2) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang diikuti oleh seluruh jajaran Pengurus
Harian lembaga, yaitu: ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris,
wakil-wakil
sekretaris, bendahara dan wakil-wakil bendahara untuk membahas masalahmasalah
yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kepengurusan;
(3) Rapat Khusus adalah rapat yang dilaksanakan untuk membahas masalahmasalah
khusus
dan
dapat menghadirkan pihak-pihak lain di luar
pengurus jika dianggap perlu.
Pasal 18
Prinsip Rapat
(1) Prinsip pengambilan keputusan rapat adalah musyawarah mufakat;
(2) Apabila tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, keputusan dapat
diambil berdasarkan suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara;
(3) Setiap peserta rapat mempunyai hak bicara dan hak suara.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 19
Penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi
satuan pendidikan tinggi dal am bent uk Uni versit as, Institut , Sekolah
Tinggi dan Akademi k;
Penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi oleh Lembaga menggunakan
badan hukum jam’iyah, yaitu Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
Penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi oleh jama’ah menggunakan badan
hukum yang sah berbentuk yayasan atau badan hokum lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
Penyelenggaraan
satuan
pendidikan
t i n g g i sebagaimana dimaksud
dalam pasal 19 ayat (2) dijalankan oleh Badan Pelaksana Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, disingkat BPPPTNU, yang dibentuk oleh
Pengurus Lembaga atas rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatu Ulama dan
Pengurus Cabang Nahdaltul Ulama;
Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
ayat (3) dijalankan oleh masing-masing yayasan atau badan hokum lain yang
dibentuk dan berada di bawah pembinaan Lembaga setelah mendapatkan
pengesahan;
Ketentuan lebih
lanjut
mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan dan
Pengelolaan
Pendidikan di Lingkungan Nahdlatul Ulama.
BAB IX
KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 20
(1)
Kekayaan yang dikelola Lembaga adalah akumulasi aset- aset material
milik Jam’iyah berupa tanah, sarana fisik, lahan usaha, uang dan bentuk-bentuk
kekayaan lainnya yang
dikuasakan untuk mendukung terlaksananya
program dan kebijakan Jam’iyah di bidang pendidikan tinggi;
(2)
Kekayaan diperoleh dari sumber-sumber yang halal melalui kegiatan
usaha, hasil pembelian, wakaf, hibah, infak, sadaqah, dan sumbangan instansi
pemerintah atau swasta dan i’anah satuan pendidikan tinggi.
Pasal 21
Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Jam’iyah Nahdlatul Ulama oleh Lembaga
dilaporkan kepada Pengurus Jam’iyyah secara berkala.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 22
(1) Pedoman Kerja Lembaga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Kerja Lembaga ini akan
diatur lebih lanjut oleh Pengurus Lembaga atas persetujuan Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama;
Jakarta, 17 November 2016
DISAHKAN OLEH,
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA

Prof.H.Mohammad Nasir, Ph.D.,Ak.
Ketua

Lukmanul Khakim, M.Si
Sekretaris

MENGETAHUI
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Prof.Dr.KH.Said Aqil Sirodj, MA
Zaini
Ketua Umum

Dr. Ir. Helmy Faishal
Sekretaris Jendral

