STATUTA
PERGUTRUAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA

LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI
NAHDLATUL ULAMA (PTNU)

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL
ULAMA Nomor: /B.IV.01/12/2016
Tentang
STATUTA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
........PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
MENIMBANG

MENGINGAT

:

:

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4
tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi pasal 32, dipandang perlu
menetapkan Statuta PTNU
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman
Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendibud Nomor: (Ijin
PTNU)

MEMPERHATIKAN

Usulan Badan Pelaksana Pengelola PTNU
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA TENTANG
STATUTA PTNU

Statuta- PTNU 2

MUKADIMAH
Bahwa tatanan kehidupan dan masa depan masyarakat Indonesia yang cerdas,
makmur, dan Islami ditentukan oleh kualitasnya dalam mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, ketinggian komitmennya akan kaidah akhlak, serta
kemampuannya membangun kehidupan sosial yang berkemajuan dan berkeadaban
sebagai pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila atas dasar kecintaan terhadap tanah air.
Bahwa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) merupakan lembaga pendidikan
tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang selalu berperan aktif mengabdikan dirinya
bagi kepentingan bangsa melalui pendidikan untuk membangun manusia sebagai
pribadi, warga masyarakat, warga bangsa, warga negara maupun warga masyarakat
dunia serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Bahwa PTNU merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan tinggi lokal,
nasional maupun internasional yang perlu terus menerus diusahakan agar menjadi salah
satu pusat keunggulan akademik, penggerak modernisasi dan pembaharuan, serta
mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan visi, misi dan fungsinya
bagi terlaksananya upaya mencerdaskan kehidupan pribadi dan masyarakat dalam
menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang cerdas, damai, adil dan makmur
dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa visi dan misi PTNU
menghasilkan tenaga akademik di bidang ilmu pendidikan dan ilmu non-kependidikan
dengan semangat kewirausahaan, religius, modern, efisien, terintegrasi dengan nilainilai Islam rahmatan lil alamin menurut akidah ahlussunnah wal jama’ah an-nahdliyah,
dan membentuk peradaban Islam Nusantara berskala dunia pada tahun 2030. Lembaga
ini dikembangkan dengan semangat entrepreneurship sebagai PTNU yang religius,
cerdas, modern, dan mampu bersaing serta bekerjasama dalam tataran global.
Bahwa PTNU bertekad untuk selalu mampu menjaga keberadaannya dan
berkembang secara berkesinambungan dalam proses keseimbangan yang dinamik,
kreatif, inovatif, dan futuristik, sehingga mampu
melakukan upaya untuk
memperbaharui diri dan lingkungannya serta secara konsisten dan terus-menerus
berorientasi kepada peningkatan mutu yang amat dinamik. Untuk itu, sebagai pedoman
dasar penyelenggaraan dan pembinaannnya, maka disusun dan ditetapkanlah Statuta
PTNU.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Statuta PTNU ini yang dimaksud dengan:
(1)

Statuta PTNU adalah anggaran dasar dalam pengelolaan perguruan tinggi (PT) di
lingkungan NU untuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang dipakai
sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan
program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi PTNU.

(2)

Peraturan PTNU adalah ketentuan yang diputuskan oleh PBNU untuk mengatur
kebijakan umum pengelolaan PTNU setelah mendapat pertimbangan Badan
Pelaksana Pengelola(BPP) PTNU se Indonesia.

(3)

Rektor/Ketua/Direktur adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan
tertinggi PTNU.
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(4)

Senat PTNU adalah badan normatif dalam bidang akademik dan perwakilan
tertinggi di PTNU yang keanggotaannya diatur dalam Peraturan PTNU.

(5)

Fakultas, Bidang Ilmu, Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang
melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(6)

Program adalah kegiatan-kegiatan PTNU beserta organisasi pelaksanaannya dalam
melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

(7)

Program Kependidikan adalah program akademik, profesi atau vokasi yang sesuai
dengan pelaksanaan fungsi sistem pendidikan nasional yang dinamis, serta
mengembangkan ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu maupun sebagai landasan
profesi kependidikan dan keguruan di bidang ilmu, teknologi dan seni yang
relevan.

(8)

Program Non-kependidikan adalah program akademik, profesi atau vokasi yang
sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni sebagai landasan berkarya
di luar bidang kependidikan.

(9)

Program Studi adalah unit pengelola akademik terkecil di dalam fakultas, yang
mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(10) Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik pada jenjang Magister dan
Doktor yang dibina oleh Fakultas yang mampu atau program tersendiri yang antar,
lintas, dan multi disiplin.
(11) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana
yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
(12) Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan
tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
(13) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik
untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara
dengan program sarjana.
(14) Pendidikan tenaga kependidikan adalah program pendidikan tinggi yang
menghasilkan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan sekolah dan luar
sekolah.
(15) Dosen adalah tenaga kependidikan yang khusus diangkat dengan tugas utama
melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
(16) Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di
perguruan tinggi.
(17) Tenaga Kependidikan adalah tenaga akademik dan penunjang akademik, profesi,
atau vokasi yang bertugas mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan,
mengelola, membina dan/atau memberikan layanan teknis dalam bidang
pendidikan.
(18) Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa.
(19) Tenaga Administratif adalah tenaga teknis yang bertugas melaksanakan layanan
administrasi sesuai jenis kebutuhan dan ketentuan perundangan yang berlaku.
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(20) Warga PTNU ialah seluruh unsur yang secara langsung ikut menentukan
keberadaan dan kelangsungan PTNU baik secara individu maupun secara
kelompok.
(21) Alumni ialah mereka yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan
perolehan ijazah yang sah mencakup lulusan PTNU.
(22) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan yang dibentuk dengan Keputusan
Rektor untuk menyelenggarakan kegiatan akademik maupun nonakademik sesuai
dengan kebutuhan.
(23) Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran yang
berpedoman pada kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor.
(24) Otonomi Pengelolaan adalah hak dan kewenangan untuk merencanakan dan
mengorganisasikan sumberdaya secara transparan, efisien, efektif, dan
bertanggung jawab.
(25) Prinsip nondiskriminatif adalah acuan kinerja PTNU yang membuka dan
memberikan peluang sama kepada siapapun dalam pelayanan administrasi,
kesempatan kerja, maupun peran serta dalam program-program dan kegiatan
belajar dan pembelajaran di PTNU tanpa membedakan status sosial, status
ekonomi, ras, warna kulit, usia, asal-usul kebangsaan dan kesukuan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin dan keturunan.
(26) Sumberdaya adalah segala sesuatu yang potensial dan efektif yang dimiliki,
digunakan, dan dimanfaatkan oleh PTNU untuk mencapai visi, misi, fungsi dan
tujuan.
(27) Warga belajar adalah anggota masyarakat yang berfungsi sebagai warga belajar
pada PTNU yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada
jalur, jenjang dan jenis program pendidikan tertentu baik secara formal, informal
maupun nonformal.
(28) Bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang
melekat pada ilmu pengetahuan tertentu yang dapat digunakan sebagai sarana
komunikasi ilmiah.
(29) Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) adalah badan hukum penyelenggara PTNU.
(30) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) adalah penyelenggara PTNU dengan
tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap arah dan karakteristik integrasi ilmu
pengetahuan (Sains) dan agama (Ilmu) berdasarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil
alamin menurut akidah ahlussunnah wal jama’ah yang dikembangkan oleh
Nahdlatul Ulama.
(31) Badan Pelaksana Pengelola(BPP) PTNU adalah badan khusus yang ditetapkan oleh
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sebagai pengelola penyelenggaraan PTNU
dengan tujuan untuk menunjang usaha tersedianya sumberdaya dalam
mewujudkan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang profesional berdasarkan
peraturan perundang-undangan
(32) Pendidikan Diluar Domisili Kampus Utama (PDD) bentuk multi kampus PTNU
(33) Pendidikan Jarak Jauh – Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (PJJ
– PDITT) adalah bentuk pembelajaran berbasis Information and communications
technology (ICT) atau Pembelajaran Online PTNU
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BAB II
IDENTITAS
Pasal 2
(1)

Nama PTNU yang diatur dalam Statuta ini adalah lembaga pendidikan tinggi yang
diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Badan
Pelaksana Pengelola(BPP) PTNU yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia
yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi atau vokasi dalam berbagai
ilmu, teknologi dan seni dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan.

(2)

Hari lahir PTNU ditetapkan berdasarkan tanggal surat Keputusan Izin
penyelenggaraan dari pemerintah Republik Indonesia pada masing-masing PTNU.
Pasal 3
Logo

PTNU memiliki lambang (logo) yang sekurang kurangnya memuat:
(1)

Bintang sembilan dengan satu Bintang Besar di atas melambangkan kepemimpinan
Nabi Muhamad Saw;

(2)

Tulisan dan gambar menunjukkan identitas nama dan tempat masing-masing
PTNU.
LOGO PTNU
Diisi lambang Masing-masing PTNU

Pasal 4
Panji, motto, busana, mars, dan hymne
(1)

PTNU memiliki panji berwarna di setiap program studi, fakultas, program
pascasarjana dan organisasi kemahasiswaan.

(2)

PTNU mempunyai motto ………(diisi masing-masing PTNU)

(3)

PTNU memiliki busana akademik bagi pimpinan PTNU, guru besar, senator,
wisudawan yang terdiri atas: toga, jubah dan kalung pada saat wisuda,

(4)

PTNU memiliki Hymne dan Mars yang diperdengarkan pada acara wisuda dan
upacara resmi tertentu yang ditetapkan melalui keputusan Rektor/Ketua/Direktur
PTNU.
BAB III
PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
Pasal 5

(1)

PTNU merupakan lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia
terdidik dengan tujuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (3).

(2)

PTNU menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi atau vokasi dalam bentuk
program reguler dan program khusus di bidang kependidikan dan nonkependidikan
“berbasis pesantren” melalui integrasi dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil
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alaminmenurut akidah ahlussunnah wal jama’ahan-nahdliyah yang dikembangkan
oleh Nahdlatul Ulama.
(3)

Pendidikan akademik selain diarahkan terutama pada penguasaan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni juga dikembangkan kemampuan untuk hidup
selaras dengan lingkungannya.

(4)

Pendidikan profesi atau vokasi diarahkan pada penerapan keahlian tertentu, baik
untuk kepentingan diri sendiri maupun masyarakat.

(5)

Pelaksanaan pendidikan sebagaimana tercantum pada ayat (2) diatur Melalui
Keputusan Rektor/Ketua/Direktur PTNU dan tidak bertentangan dengan ketentuan
Pembelajaran Diluar Domisili kampus utama PTNU.
Pasal 6

(1)

Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana dan pascasarjana di bidang
studi kependidikan dan nonkependidikan.

(2)

Sekolah Pascasarjana terdiri atas program magister dan program doktor.

(3)

Pendidikan profesi terdiri atas program spesialisasi, kedinasan, dan/atau program
sertifikasi profesi.

(4)

Pendidikan vokasi terdiri atas program diploma dalam berbagai jenjang dan/atau
program kejuruan.

(5)

Pendidikan akademik, profesi atau vokasi diselenggarakan dengan berbagai pola
belajar dan pembelajaran.

(6)

Pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5) menganut azas pendidikan berkelanjutan dan diatur
Melalui Keputusan Rektor.
Pasal 7

(1)

Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran disusun
sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup disiplin ilmu dalam program studi
yang terkait dengan gelar akademik dan sebutan profesi atau vokasi, dengan
berpedoman pada peraturan yang berlaku.

(2)

Kurikulum dilaksanakan secara fleksibel yang memungkinkan mahasiswa dapat
memilih atau menambah kewenangan/kompetensi di luar program studinya.

(3)

Kurikulum dirancang, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan
dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhanpeserta didik,
masyarakat, pasar kerja dan program pembangunan.

(4)

Pengembangan, pelaksanaan dan peninjauan kurikulum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur PTNU
berdasarkan usul yang diajukan oleh fakultas, sekolah pascasarjana dan/atau unit
penanggung jawab penyelenggara pendidikan.
Pasal 8

(1)

Sistem akademik diselenggarakan dengan menerapkan Satuan Kredit Semester
(SKS) dan/atau paket

(2)

Pelaksanaan ketentuan tentang sistem akademik diatur dengan keputusan
Rektor/Ketua/Direktur PTNU dalam Pedoman Akademik.
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Pasal 9
(1)

Pendidikan akademik, profesi atau vokasi diselenggarakan dengan berbagai pola
belajar dan pembelajaran antara lain kuliah, seminar, tugas terstruktur,
praktikum, tutorial, belajar melalui e-learning, belajar mandiri dan studi
individual,

(2)

Tahun akademik terdiri atas dua semester dan atau Trimester, masing-masing
minimal 12-16 minggu, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3)

Dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam catur
wulan, semester pendek, atau dalam bentuk paket, sesuai dengan persyaratan
dan peraturan akademik yang berlaku.

(4)

Jadwal kegiatan akademik ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur PTNU sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(5)

Upacara wisuda diadakan dua kali setahun pada tiap akhir program semester
pendidikan.
Pasal 10

(1)

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, Bahasa Indonesia digunakan sebagai
bahasa pengantar.

(2)

Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian
pengetahuan dan/atau pelatihan/keterampilan untuk kepentingan khusus.

(3)

Bahasa Arab dan Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar kedua dalam
penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan dan dalam rangka kerjasama
institusi.

(4)

Bahasa asing lain digunakan sebagai bahasa pengantar pada program studi terkait
dan untuk kepentingan kerjasama institusi sebagai upaya pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni.
Pasal 11

(1)

Penilaian terhadap proses belajar dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan
secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, penyusunan
portofolio, penciptaan karya seni, kolokium dan/atau bentuk-bentuk penilaian
lain.

(2)

Penilaian proses belajar dan kemajuan belajar diselenggarakan melalui ujian
tengah semester, ujian semester, ujian akhir penyelesaian studi pada
masingmasing jenjang pendidikan.

(3)

Pemberian nilai terhadap hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E
yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan tidak lulus.

(4)

Penghargaan akademik Dengan pujian, Sangat memuaskan, dan memuaskan
diberikan kepada lulusan

(5)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) diatur dengan keputusan Rektor/Ketua/Direktur PTNU.
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Pasal 12
(1)

Ujian akhir penyelesaian studi pada program diploma dan program sarjana dapat
terdiri atas ujian Penjamin Mutu Akademik dan ujian karya ilmiah dan/atau ujian
karya seni, tugas akhir, atau tugas akhir

(2)

Ujian akhir penyelesaian studi pada sekolah pascasarjana dapat terdiri dari ujian
komprehensif dan ujian tesis, serta ujian disertasi.

(3)

Ujian tesis dilaksanakan dalam rangka penilaian akhir proses belajar pada program
strata dua untuk membuktikan kemampuan mempertahankan sesuatu tesis ilmiah
dengan penghargaan berupa gelar Magister.

(4)

Ujian disertasi dilaksanakan dalam rangka penilaian akhir proses belajar pada
program strata tiga untuk membuktikan kemampuan mengembangkan sesuatu
disiplin ilmu dengan penghargaan berupa gelar Doktor.

(5)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),ayat (3)
dan ayat (4) diatur dalam pedoman akademik.
Pasal 13

(1)

Kegiatan penelitian diselenggarakan oleh PTNU dalam upaya menghasilkan
pengetahuan empirik, teoretik, konsep, metodologi, model dan informasi baru
yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

(2)

Kegiatan penelitian di tingkat PTNU dikelola oleh Lembaga Penelitian di tingkat
Fakultas oleh Bidang Akademik, dan di Sekolah Pascasarjana oleh Program Studi.

(3)

Jenis penelitian mencakup penelitian sebidang, antar bidang, lintas bidang
dan/atau multi bidang.

(4)

Penelitian dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa, secara perorangan
dan/atau kelompok.

(5)

Hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual didaftar,
didokumentasikan dan dipublikasikan.

(6)

Penyelenggaraan penelitian diatur Melalui Keputusan Rektor/Ketua/Direktur
PTNU.
Pasal 14

(1)

Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh PTNU untuk mengamalkan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kepentingan masyarakat yang
membutuhkan.

(2)

Pengabdian kepada masyarakat bersifat sektor, antar sektor, lintas sector
dan/atau multi sektor.

(3)

Pengabdian kepada masyarakat harus terprogram secara berkesinambungan,
efisien, dan efektif sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan
wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama PTNU dengan badan
lain.

(4)

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa secara
perseorangan, kelompok dan/atau kelembagaan.

(5)

Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan.
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(6)

Program pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat dengan mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan
menyentuh masyarakat berpendapatan rendah.

(7)

Penyelenggaraan program pengabdian
Keputusan Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

kepada

masyarakat

diatur

dengan

Pasal 15
(1)

Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi
keilmuan merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh anggota sivitas
akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik, profesi atau vokasi.

(2)

PTNU menjunjung tinggi hakikat kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan
kebebasan akademik sivitas akademika dengan berpedoman pada norma, kaidah
dan prestasi akademik.

(3)

Dalam melaksanakan kegiatan akademik, profesi atau vokasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), setiap sivitas akademika harus bertolak dari prinsip
bahwa hasilnya dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni.

(4)

Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus
berdasarkan integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan,
hasil, manfaat dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu, sesuai dengan norma
dan kaidah moral dan keilmuan
Pasal 16

(1)

Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya
pengembangan jati diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan.

(2)

Dosen mengemban tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk memajukan,
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu serta bidang keilmuan masing-masing
dengan menganut prinsip kebebasan akademik yang sehat dan bertanggung jawab.

(3)

Gurubesar mengemban tugas kepemimpinan otoritas akademik dan fungsi yang
tersebut dalam ayat (2).

(4)

PTNU mengusahakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat
melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya
secara mandiri, sesuai dengan tuntutan integritas, kemandirian, profesional dan
aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

(5)

Pelaksanaan
kebebasan
akademik
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

diatur berdasarkan

ketetapan

Pasal 17
(1)

Kelompok keahlian dan/atau minat dalam disiplin ilmu dan/atau profesi tertentu
dapat dibentuk sejalan dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni.

(2)

Kelompok keahlian diketuai oleh seorang yang mempunyai kepakaran dan otoritas
keilmuan di bidangnya yang pengangkatannya dipilih secara demokratis.
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(3)

Kelompok keahlian dapat bersifat antar disiplin, lintas disiplin, atau multi disiplin
ilmu di bawah koordinasi program studi, fakultas atau PTNU, secara lintas jurusan,
lintas fakultas atau lintas PT.
Pasal 18

(1)

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, PTNU dan
sivitas akademika berpedoman pada prinsip otonomi keilmuan dan kode etik.

(2)

Perwujudan otonomi keilmuan dan kode etik PTNU diatur dengan Peraturan PTNU
Pasal 19

(1)

PTNU memberikan hak kepada para lulusan untuk menggunakan gelar akademik
dan sebutan profesi atau vokasi serta yudisium prestasinya sebagai penghargaan
atas prestasi akademik, profesi atau vokasinya, menurut ketetapan
Rektor/Ketua/Direktur PTNU dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku.

(2)

PTNU dapat menganugerahkan gelar kehormatan akademik kepada seseorang yang
dianggap telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknik, seni dan kemanusiaan, setelah mendapat persetujuan senat
PTNU berdasarkan ketentuan perundangan dan prosedur yang berlaku.
Pasal 20

(1)

PTNU memberikan ijazah kepada para peserta program studi yang berhasil
menyelesaikannya sesuai dengan Peraturan PTNU dan peraturan perundangan yang
berlaku.

(2)

Untuk program pendidikan profesi atau vokasi, Rektor/Ketua/Direktur PTNU dapat
mendelegasikan wewenang kepada Dekan, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang
ada di lingkungan PTNU, untuk memberikan sertifikat kepada peserta yang
berhasil menyelesaikan programnya.

(3)

Jenis sertifikat yang diberikan
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

akan

ditetapkan

dengan

Keputusan

Pasal 21
(1)

Kerjasama akademik bertujuan untuk menggalang kemitraan guna meningkatkan
mutu sivitas akademika, Catur Dharma Perguruan Tinggi dan fasilitas kampus.

(2)

PTNU melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun
luar negeri atas azas saling menguntungkan, sesuai dengan visi dan misi PTNU.

(3)

Kerjasama dalam lingkup PTNU ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur PTNU dan
dalam lingkup fakultas atau sederajat harus diketahui dan disetujui oleh
Rektor/Ketua/Direktur PTNU .

(4)

Kerjasama dengan pihak lain dapat berbentuk alih kepakaran, penelitian, magang,
pemanfaatan sumber daya, penerbitan karya ilmiah dan lain-lain.
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(5)

Hasil yang diperoleh dari kerjasama dimanfaatkan untuk kepentingan
pengembangan PTNU dan/atau fakultas dan/atau unit yang bersangkutan.
BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN
Pasal 22

(1)

Dasar PTNU adalah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 serta akidah Islam
ahlussunnah wal jama’ahan-nahdliyah yang dikembangkan oleh Perkumpulan
Nahdlatul Ulama.

(2)

Visi PTNU sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional di
bidang ilmu pendidikan dan ilmu non-kependidikan dengan semangat
kewirausahaan, religius, modern, dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam
rahmatan lil alamin menurut akidah ahlussunnah wal jama’ahan-nahdliyah, dan
membentuk peradaban Islam Nusantara berskala dunia pada tahun 2030.

(3)

Misi PTNU adalah membina dan mengembangkan:

(4)

a.

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas
hidup warga NU khususnya dan masyarakat pada umumnya.

b.

Tenaga akademik, profesi atau vokasi yang bermutu, bertanggung jawab,
berakhlak, dan mandiri di bidang pendidikan dan nonkependidikan guna
menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

c.

Berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.

d.

Budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi
kemanusiaan yang optimal dan terintegrasi secara berkesinambungan.

e.

Dirinya sebagai perguruan tinggi yang mampu menerapkan prinsip-prinsip
kewirausahaan dalam kinerjanya secara berkesinambungan.

f.

Budaya kewirausahaan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan
berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri dalam melaksanakan Catur
Dharma Perguruan Tinggi sebagai perwujudan dari kebersamaan hidup untuk
membangun masa depan yang lebih baik.

g.

Kemitraan dalam rangka pengembangan sumberdaya.

h.

Pilar-pilar yang dapat mewujudkan integrasi dengan nilai-nilai Islam rahmatan
lil alamin menurut akidah ahlussunnah wal jama’ah yang dikembangkan oleh
Nahdlatul Ulama.

Tujuan PTNU adalah:
a.

Mendalami dan menyebarluaskan ilmu pendidikan dan nonkependidikan, yang
menjadi komponen pokok penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

b.

Menghasilkan tenaga akademik, profesi atau vokasi pada berbagai jenjang dan
jenis yang memiliki kemampuan dalam menunjang usaha pengembangan dan
pemberdayaan sumberdaya manusia pada berbagai jenjang, jenis, dan jalur.

c.

Memfasilitasi dan melaksanakan program pendidikan dalam jabatan (in
service training) untuk jabatan tenaga kependidikan dan tenaga penunjang
akademik di dalam maupun di luar negeri.
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d.

Mengabdikan ilmu, teknologi, dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan
kebutuhan masyarakat.

e.

Memfasilitasi pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi
sivitas akademika PTNU dan masyarakat luas.

f.

Menjalin kemitraan dan kerjasama
peningkatan kapasitas PTNU.

g.

Membentuk peradaban Islam di Indonesia melalui integrasi dengan nilai-nilai
Islam rahmatan lil alamin menurut akidah ahlussunnah wal jama’ah yang
dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama.

dalam

upaya

pemberdayaan

dan

(5)

PTNU mengemban fungsi untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia di
bidang kependidikan dan nonkependidikan yang mandiri dan memiliki integritas
sesuai dengan tuntutan pembangunan yang berkesinambungan dengan prinsip
nondiskriminatif.

(6)

Kebijakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan didasarkan pada prinsip
partisipasi, transparansi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi dan sistem
informasi yang sesuai, orientasi pada realitas kebutuhan dan dunia kerja,
integral/keterpaduan, dan keseimbangan antara program kependidikan dan
nonkependidikan.

(7)

Kompetensi lulusan PTNU dalam bidang akademik, profesi atau vokasi meliputi:
a.

Kemampuan untuk menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu,
teknologi dan seni untuk mencapai keunggulan di bidang kependidikan
maupun nonkependidikan sesuai dengan tuntutan pada tingkat nasional,
regional, maupun internasional.

b.

Kemampuan untuk mandiri dan memiliki budaya kewirausahaan, memiliki
kemampuan profesional dan integritas yang tinggi, yang memungkinkan
mereka mampu bersinergi dan berkompetisi secara sehat dalam era informasi
dan pasar bebas pada tingkat nasional,regional, maupun internasional.

c.

Kemampuan profesional yang tinggi untuk menerapkan dan mengembangkan
ilmu, teknologi dan seni sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional yang
berkesinambungan.

d.

Kemampuan untuk meningkatkan kualitas diri, wawasan dan sikap dalam
upaya proses internalisasi nilai/kaidah ilmiah dalam menunaikan tugas-tugas
keprofesionalannya.

e.

Kemampuan menciptakan, menemukan, dan mengembangkan berbagai ilmu
pengetahuan dan teknologi baik di bidang kependidikan dan nonkependidikan
yang sesuai dengan keprofesionalannya.
Pasal 23

Ciri khas PTNU adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bidang
akademik, profesi atau vokasi melalui integrasi dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil
alaminmenurut ahlussunnah wal jama’ahan-nahdliyah.
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Pasal 24
(1)

Organisasi PTNU terdiri atas Badan Penyelenggara (PBNU), Badan Pelaksana
Pengelola(BPP-PTNU), Dewan Penyantun, unsur pimpinan, badan normatif, unsur
pelaksana akademik, dan unsur pelaksana administrasi, unit pelaksana teknis dan
unsur penunjang perguruan tinggi.

(2)

Badan Penyelenggara PTNU (PBNU) mempunyai tugas menetapkan statuta,
mengangkat dan memberhentikan Rektor/Ketua/Direktur PTNU atas usul Badan
Pelaksana Pengelola(BPP) PTNU berdasarkan mekanisme pemilihan rektor/ketua/
direktur PTNU

(3)

Badan Pelaksana Pengelola (BPP) PTNU mempunyai tugas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Mengusulkan kepada PBNU tentang Rancangan Perubahan Statuta yang
disiapkan oleh pimpinan PTNU untuk ditetapkan menjadi Statuta PTNU.
Mengusulkan kepada PBNU tentang calon Rektor/Ketua/Direktur PTNU
berdasarkan mekanisme pemilihan rektor/ ketua/ direktur PTNU
Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan PTNU atas nama PBNU
Memberikan pertimbangan rumusan kebijakan strategis pengembangan PTNU
yang berfungsi mengembangkan bidang nonakademik.
Memberikan pertimbangan rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan
pendidikan tinggi.
Mengevaluasi pertanggungjawaban Pimpinan PTNU atas pelaksanaan kebijakan
yang telah ditetapkan.
Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan penyelenggaraan
PDD.
Mengusulkan perubahan Badan Pelaksana Pengelola(BPP) PTNU kepada
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebelum masa jabatan berakhir
dengan melibatkan unsur NU yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam
penyelenggaraan pendidikan tinggi

(4)

Masa jabatan Badan Pelaksana Pengelola PTNU 5 tahun.

(5)

Dalam melaksanakan tugasnya BPP PTNU dapat membentuk Tim Kerja yang
berasal dari anggota Badan Pelaksana maupun dari luar bidang pelaksana.

(6)

Unsur penunjang akademik dan organisasi/badan bentukan PTNU dalam
melaksanakan
tugasnya
bersifat
independen
berdasarkan
ketetapan
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(7)

PTNU dapat mendirikan unit organisasi ataupun badan, baik yang bersifat usaha
nirlaba maupun usaha memperoleh sisa hasil usaha, sesuai dengan tuntutan
perkembangan sumber daya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku.

(8)

Sisa hasil usaha Badan atau organisasi pada point (7) menjadi milik/dana abadi
PTNU untuk pengembangan PTNU.

(9)

Pelaksanaan pasal 23 point (2), (3), dan (4) diatur dalam peraturan Badan
Pelaksana Pengelola(BPP) PTNU.
Pasal 25

(1)

Pimpinan PTNU terdiri atas Rektor/Ketua/Direktur PTNU yang dibantu oleh
sekurang-kurangnya dua (2) Wakil Rektor/Ketua/Direktur PTNU.
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(2)

Jumlah Wakil Rektor/Ketua/Direktur PTNU dan bidangnya dapat disesuaikan
dengan kebutuhan dan perkembangan PTNU.

(3)

Rektor/Ketua/Direktur PTNU diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) atas usul Badan Pelaksana Pengelola(BPP) PTNU.

(4)

Tata cara pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur PTNU diatur dalam ketentuan
tersendiri sesuai dengan Undang-undang dan peraturan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

(5)

Masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur PTNU adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
dan diangkat kembali dengan pertimbangan Badan Pelaksana Pengelola(BPP) PTNU
untuk kemaslahatan PTNU.

(6)

Rektor/Ketua/Direktur PTNU berkewajiban menjaga secara berkelanjutan
pengembangan dan pelaksanaan program kependidikan dan program
nonkependidikan.

(7)

Rektor/Ketua/Direktur PTNU berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban
pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) melalui Badan Pelaksana PengelolaPTNU dalam melakukan
penyelenggaraan PTNU.
Pasal 26

(1)

Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor/Ketua/Direktur PTNU dibantu oleh Wakil
Rektor/Ketua/Direktur PTNU Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama,
dan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

(2)

Wakil Rektor/Ketua/Direktur PTNU Bidang Akademik, Kemahasiswaan
dan
Kerjasama mewakili Rektor/Ketua/Direktur PTNU dalam memimpin pelaksanaan
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Memimpin Pelaksanaan Kerjasama dan memimpin pelaksanaan pembinaan serta
pelayanan kesejahteraan mahasiswa

(3)

Wakil Rektor/Ketua/Direktur PTNU Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan
Keuangan mewakili Rektor/Ketua/Direktur PTNU dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan bidang administrasi umum; Memimpin pelaksanaan dibidang
Perencanaan; dan memimpin pelaksanaan dibidang Keuangan serta usaha yang
dengan institusi maupun lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.

(4)

Wakil Rektor/Ketua/Direktur PTNU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor PTNU.

(5)

Tata cara pengangkatan Wakil Rektor/Ketua/Direktur PTNU diatur melalui
keputusan Rektor/Ketua/Direktur PTNU sesuai dengan undang-undang dan
peraturan yang berlaku.

(6)

Jika Wakil Rektor/Ketua/Direktur PTNU tidak dapat melaksanakan tugasnya, Wakil
Rektor/Ketua/Direktur PTNU dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya
berakhir.

(7)

Bila
diperlukan
Rektor/Ketua/Direktur
PTNU dapat mengangkat
Wakil Rektor/Ketua/Direktur PTNU lainnya sesuai dengan kebutuhan PTNU.

(8)

Masa jabatan Wakil Rektor/Ketua/Direktur PTNU mengikuti masa jabatan rektor
definitive.
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Pasal 27
(1)

Bilamana Rektor/Ketua/Direktur PTNU berhalangan
tidak tetap,Wakil
Rektor/Ketua/Direktur PTNU bidang Akademik ditunjuk sebagai Pelaksana Harian
Rektor/Ketua/Direktur PTNU. Dalam hal wakil Rektor/Ketua/Direktur PTNU Bidang
Akademik juga berhalangan, ditunjuk Wakil Rektor lainnya sebagai Pelaksana Harian
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(2)

Bilamana Rektor/Ketua/DirekturPTNU
berhalangan tetap,
Wakil
Rektor/Ketua/Direktur PTNU bidang Akademik melaksanakan tugas Rektor melalui
ketetapan Badan Pelaksana Pengelola(BPP) PTNU sampai dengan ditetapkanya
Rektor/Ketua/Direktur PTNU definitif oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
melalui usul Badan Pelaksana Pengelola(BPP) PTNU

(3)

Setelah Rektor/Ketua/Direktur PTNU ditetapkan secara definitive melalui ketetapan
PBNU, kemudian Rektor memilih Wakil Rektor/Ketua/Direktur PTNU yang baru sampai
ahir masa jabatannya.

.
Pasal 28
(1)

Senat PTNU merupakan badan normatif di bidang akademik dan perwakilan tertinggi
PTNU dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan akademik PTNU.

(2)

Senat terdiri atas para Guru Besar, Pimpinan PTNU, Dekan, Wakil Dekan sebagai wakil
masing-masing fakultas sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

(3)

Senat diketuai oleh Rektor/Ketua/Direktur PTNU dan dibantu oleh Sekretaris yang
dipilih di antara anggota Senat PTNU.

(4)

Rektor/Ketua/Direktur PTNU sebagai Ketua Senat dapat mengangkat pejabatpejabat
atau perorangan penting lainnya sebagai anggota Senat melalui persetujuan Senat
PTNU.

(5)

Penetapan pejabat serta perorangan penting lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(6)

Tata kerja Senat ditetapkan oleh Senat Rektor/Ketua/Direktur PTNU.
Pasal 29

Senat mempunyai tugas pokok:
a.

Memberikan
pertimbangan
rumusan
kebijakan
akademik
mengembangkan bidang kependidikan dan nonkependidikan.

b.

Memberikan pertimbangan rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademik.

c.

Mengevaluasi pertanggungjawaban
akademik yang telah ditetapkan.

Pimpinan

PTNU

atas

yang

pelaksanaan

berfungsi

kebijakan
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d.

Memberikan pertimbangan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan
mimbar akademik dan otonomi keilmuan universitas.

e.

Memberikan pertimbangan rumusan norma dan kode etik yang berlaku bagi sivitas
akademika.

f.

Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan.

g.

Memberikan pertimbangan untuk pengangkatan jabatan Guru Besar dan Guru Besar
Emeritus.
Pasal 30

Unsur pelaksana akademik terdiri dari Fakultas, Bidang Ilmu dan/atau Program Studi, Sekolah
Pascasarjana, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Unit
Pelaksana Teknis serta unsur penunjang akademik lain sesuai kebutuhan.
Pasal 31
(1)

Fakultas merupakan masyarakat ilmiah, pusat pemikiran dan pengembangan dalam
kelompok keilmuan tertentu.

(2)

Fakultas melaksanakan koordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik,
dan/atau profesi atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan
teknologi dan/atau seni tertentu. Bila dianggap perlu Fakultas dapat membuka bidang
ilmu dan/atau Program Studi baru.

(3)

PTNU terdiri dari Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.

(4)

Fakultas, Bidang Ilmu dan/atau Program Studi baru dapat dibentuk sesuai dengan
perkembangan ilmu, teknologi, dan seni atau kebutuhan masyarakat.

(5)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) diatur
dengan Peraturan PTNU.
Pasal 32

(1)

Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan, sesuai dengan
kebutuhan melalui ketetapan Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(2)

Dekan berkewajiban menjaga secara berkesinambungan
pelaksanaan program kependidikan dan nonkependidikan.

(3)

Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(4)

Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan
pertimbangan Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(5)

Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan Bidang Akademik ditunjuk sebagai
Pelaksana Harian Dekan, dalam hal Wakil Dekan Bidang Akademik juga berhalangan,
ditunjuk Wakil Dekan lainnya sebagai Pelaksana Harian Dekan.

(6)

Apabila Dekan berhalangan tetap, Wakil Dekan bidang akademik melanjutkan jabatan
Dekan sampai akhir masa jabatan Dekan.

(7)

Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil
mengangkat Wakil yang baru.

(8)

Apabila Wakil Dekan berhalangan tetap, jabatan tersebut dirangkap oleh Dekan sampai
ada pengganti yang ditetapkan.

pengembangan

dan

dekan, Rektor/Ketua/Direktur PTNU dapat
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(9)

Kriteria persyaratan penetapan Dekan dan Wakil Dekan diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(10) Dekan secara berkala mengadakan rapat kerja fakultas yang dihadiri oleh para Wakil
Dekan, Ketua Bidang Ilmu dan/atau Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium,
serta nara sumber yang dipandang perlu.
Pasal 33
(1)

Bidang Ilmu dan atau program studi merupakan pusat kegiatan ilmiah dan masyarakat
ilmiah dalam disiplin ilmu yang ditetapkan sesuai kebutuhan, berperan sebagai pusat
sumber daya akademis.

(2)

Bidang Ilmu dan atau program studi dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang
Sekretaris sesuai dengan kebutuhan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

(3)

Ketua Bidang Ilmu dan atu program studi diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan
setelah melalui proses mekanisme yang diatur melalui ketetapan Rektor/Ketua/Direktur
PTNU.

(4)

Ketua Bidang Ilmu dan/program studi berkewajiban menjaga secara berkesinambungan
pengembangan dan pelaksanaan program kependidikan dan program nonkependidikan.

(5)

Bidang Ilmu dan/program studi dapat dikembangkan menjadi beberapa program studi
baru sesuai dengan keperluan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

(6)

Pada bidang ilmu/program studi yang mampu
menyelenggarakan program studi Pascasarjana.

(7)

Jumlah dan jenis bidang ilmu/program studi yang dibuka mengikuti nomenklatur yang
ditetapkan kementerian terkait atas usulan Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

dan

memenuhi

syarat

dapat

Pasal 34
(1)

Bidang Ilmu dan atau program studi dapat mengelola satu atau lebih laboratorium,
studio, bengkel kerja dan unit penunjang akademik lainnya yang diperlukan untuk
menunjang pelaksanaan pendidikan dan/atau penelitian dan/atau pengabdian kepada
masyarakat.

(2)

Pimpinan laboratorium, studio, bengkel kerja, dan unit penunjang lainnya yang ada di
fakultas diangkat oleh Rektor/Ketua/Direktur PTNU untuk masa jabatan tertentu dan
bertanggung jawab kepada Dekan.

(3)

Dewan Dosen adalah badan normatif dan perwakilan dosen di tingkat bidang ilmu/
program studi yang mempunyai tugas pokok dan wewenang menjabarkan kebijakan dan
menjaga pelaksanaan norma dan haluan PTNU, pembinaan karir staf akademik dan
pengembangan program studi.

(4)

Ketua Dewan Dosen dijabat oleh Ketua program studi dan dibantu oleh Sekretaris
Dewan Dosen yang dijabat oleh Sekretaris program studi.
Pasal 35

(1)

Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
dapat dibentuk keahlian dan/atau minat untuk meningkatkan dan mengembangkan
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bidang ilmu atau profesi tertentu. Kelompok bidang keahlian atau profesi ini diketuai
oleh seorang yang dianggap mempunyai kepakaran di bidangnya.
(2)

Kelompok bidang keahlian dimaksud dapat merupakan kelompok keahlian yang sifatnya
antar program studi atau antar fakultas, di bawah koordinasi fakultas atau PTNU.
Pasal 36

(1)

Sekolah Pascasarjana yang terdiri dari program magister dan program doktor adalah
pendidikan keilmuan yang merupakan lanjutan dari program sarjana. Program
Pascasarjana tidak selalu merupakan kelanjutan searah dari disiplin ilmu pada program
sarjana.

(2)

Program Studi pada Sekolah Pascasarjana dapat dibuka dan/atau ditutup dengan
persetujuan Senat Akademik PTNU.

(3)

Program Magister pada Program Pascasarjana dapat diselenggarakan melalui jalur
penelitian dengan penulisan tesis atau jalur perkuliahan tanpa tesis.

(4)

Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang setingkat dengan Dekan,
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(5)

Direktur Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(6)

Direktur Program Pascasarjana dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Direktur sesuai
dengan keperluan penugasan. Wakil
Direkur diangkat dan ditetapkan oleh
Rektor/Ketua/Direktur PTNU atas usul Direktur Sekolah Pascasarjana.

(7)

Program studi pada Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh Ketua Program Studi dibantu
oleh seorang atau lebih Sekretaris, yang dipilih di antara para dosen program studi yang
bersangkutan dan ditetapkan/diangkat oleh Rektor/Ketua/Direktur PTNU atas usul
Direktur Sekolah Pascasarjana.

(8)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (3) di atas ditetapkan dengan
Keputusan Rektor/Ketua/Direktur PTNU.
Pasal 37

PTNU dalam melaksanakan pendidikan akademik, profesi atau vokasi dapat membuka atau
menutup Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Bidang ilmu dan atau Program Studi atas
pertimbangan Senat PTNU, sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundangundangan yang
berlaku.
Pasal 38
(1)

Pusat Penelitian disingkat Puslit-PTNU merupakan unsur pelaksana akademik dibidang
penelitian, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni melalui penyelenggaraan program dan kegiatan
penelitian.

(2)

Lembaga penelitian terdiri dari beberapa pusat penelitian yang berorientasi pada inter,
antar dan multi disipliner sesuai dengan kebutuhan pengembangan Catur Dharma
Perguruan Tinggi.

(3)

Lembaga penelitian dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang atau lebih
Sekretaris sesuai keperluan dan tenaga administrasi.
Statuta- PTNU 19

(4)

Ketua diangkat dan bertanggungjawab kepada Rektor/Ketua/Direktur PTNU, Sekretaris
diangkat oleh Rektor/Ketua/Direktur PTNU dan bertanggungjawab kepada Ketua
Lembaga.

(5)

Masa jabatan Ketua dan Sekretaris
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

Puslit

PTNU

sesuai

dengan

keputusan

Pasal 39
(1)

Pusat penelitian merupakan organisasi pelaksana penelitian yang melaksanakan
penelitian secara sendiri atau bersama-sama dengan organisasi sumber tertentu.

(2)

Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

(3)

Kepala Pusat di angkat oleh Rektor/Ketua/Direktur PTNU dan bertanggung jawab
kepada Ketua Lembaga.

(4)

Masa Jabatan Kepala dan
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(5)

Pusat penelitian didirikan sesuai dengan keperluan dan misi PTNU untuk menjawab
tentang dan perkembangan ilmu, teknologi dan seni, tidak bersifat sektoral dan
merupakan kegiatan yang terintegrasi.

(6)

Pendirian dan penghapusan pusat penelitianditetapkanoleh
PTNU atas pertimbangan Senat PTNU.

Sekretaris

Pusat

Penelitian

mengikuti

keputusan

Rektor/Ketua/Direktur

Pasal 40
(1)

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat disingkat LPM–PTNU merupakan unsur
pelaksana yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau dan menilai semua
kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusulkan dan mengendalikan
pengelolaan sumberdaya yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan kegiatan–
kegiatan yang bersangkutan.

(2)

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh
seorang Sekretaris sesuai kebutuhan.

(3)

Ketua Lembaga diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor/Ketua/Direktur PTNU,
Sekretaris diangkat oleh Rektor/Ketua/Direktur PTNU dan bertanggung jawab kepada
Ketua Lembaga.

(4)

Masa
jabatan
Ketua dan
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(5)

LPM-PTNU dapat membentuk unit pelaksana/pusat pengabdian kepada masyarakat
sesuai dengan keperluan dan misi yang akan dilaksanakan.

(6)

Jenis dan jumlah unit pelaksana diatur oleh Rektor/Ketua/Direktur PTNU atas usul
Ketua Lembaga.

Sekretaris

LPM-PTNU

sesuai

keputusan

Pasal 41
(1)

Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang kepustakaan, dokumentasi,
informasi, kemudahan proses belajar-mengajar, pendidikan dan pelatihan, serta
kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
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(2)

Perpustakaan PTNU dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh kelompok
pustakawan, teknisi, dan tenaga administrasi.

(3)

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan bertanggung jawab langsung kepada
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(4)

Masa jabatan Kepala Perpustakaan
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(5)

Perpustakaan khusus di Fakultas dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan khusus
yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

PTNU

ditentukan

dengan

Keputusan

Pasal 42
(1)

Pusat Komputer merupakan unit pelaksana teknis yang berfungsi di bidang teknologi
pengelolaan data dan pelayanan teknologi system informasi pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat serta pengolahan data keuangan, kepegawaian, dan
sarana/prasarana dan seluruh Manajemen Sistem Informasi PTNU.

(2)

Pusat Komputer dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh kelompok tenaga ahli
komputer, operator, teknisi dan tenaga administrasi.

(3)

Masa
jabatan
Kepala
Pusat
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(4)

Pusat Komputer dapat dikembangkan organisasinya sesuai kebutuhan serta
perkembangan
teknologi
informasi
dan
ditetapkan
dengan
Keputusan
Rektor/Ketua/Direktur PTNU

Komputer

ditentukan

dengan

Keputusan

Pasal 43
(1)

Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Program merupakan unit pelaksana
teknis di bidang kependidikan yang berfungsi mengorganisasi, mengkoordinasi, dan
mengembangkan penyelenggaraan program magang keguruan, dan program magang
kependidikan.

(2)

LPTK dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh kelompok dosen pengembang
kependidikan yang berasal dari fakultas, dosen pembimbing, guru pamong, dan tenaga
adminitrasi.

(3)

Hal-hal lain tentang LPTK diatur melalui Peraturan PTNU.
Pasal 44

(1)

Pusat Sumber Belajar mempunyai tugas memecahkan masalah sumber dan bahan
belajar dan pembelajaran di lingkungan PTNU. Pusat Sumber Belajar juga
menyelenggarakan produksi media, melayani penyusunan sarana media dan memberikan
jasa instruksional dan pelatihan.

(2)

Unit Pusat Sumber Belajar dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab
kepada Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(3)

Hal–hal lain yang menyangkut Pusat Sumber Belajar diatur melalui Peraturan PTNU.

(1)

Pasal 45
Rektor/Ketua/Direktur PTNU dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai kebutuhan.
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(2)

UPT pada ayat (1) tersebut di atas, dimungkinkan mempunyai tenaga tetap dan
dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(3)

Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(1)

Pasal 46
Unsur pelaksanaan administrasi pada PTNU terdiri dari:
a.
b.
c.
d.

Biro
Biro
Biro
Biro

Administrasi
Administrasi
Administrasi
Administrasi

Akademik dan Kemahasiswaan;
Umum dan Kepegawaian
Keuangan;
Perencanaan dan Sistem Informasi.

(2)

Tugas dan fungsi pelaksana administrasi ditetapkan oleh dalam keputusan
Rektor/Ketua/Direktur PTNU, setelah mendapat pertimbangan senat akademik PTNU.

(3)

Biro dipimpin oleh Kepala yang diangkat, diberhentikan oleh dan bertanggung jawab
kepada Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(4)

PTNU

(5)

Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(6)

Pembentukan biro lain
perkembangan PTNU.

dapat menambah

biro
dapat

yang

ditetapkan

dipertimbangkan

dengan

sesuai

dengan

keputusan
keperluan

dan

Pasal 47
(1)

Satuan Tempat Praktek (STP) mencakup Laboratorium, bengkel (workshop), studio
(sanggar), gedung olahraga, kebun percobaan, kandang ternak, kolam renang, dan
tempat lain yang digunakan sebagai tempat magang mahasiswa.

(2)

STP terdiri atas STP PTNU, STP Fakultas serta STP Bidang Ilmu/program studi.

(3)

STP PTNU dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat, diberhentikan, dan
bertanggung jawab kepada Rektor/Ketua/Direktur PTNU. STP Fakultas dipimpin
oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan, dan STP Jurusan/prodi
dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua bidang ilmu/Program
studi.

(4)

Hal-hal lain tentang STP diatur melalui Peraturan PTNU.
Pasal 48

(1)

Pendidikan Diluar Domisili kampus utama (PDD) PTNU dapat diselenggarakan setelah
dilakukan studi kelayakan, minimal terpenuhi: aset/lahan atas nama Perkumpulan
Nahdlatul Ulama, Ketersediaan sarana prasarana, dan Dosen Tetap sesuai bidang ilmu
yang diselenggarakan.

(2)

Pendidikan Jarak Jauh – Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (PJJ –
PDITT) adalah bentuk pembelajaran berbasis Information and communications
technology (ICT) atau Pembelajaran Online PTNU

(3)

PJJ-PDITT PTNU dapat diselenggarakan setelah dilakukan studi kelayakan, minimal
terpenuhi: Sarana sistem informasi yang memadai.
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(4)

Pelaksanaan point (1), (2), ditetapkan dengan keputusan Rektor/Ketua/Direktur
PTNU sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
Pasal 49

(1)

PTNU menmpunyai Dewan Penyantun yang mendampingi Rektor/Ketua/Direktur PTNU
dalam mendorong, menampung aspirasi, dan partisipasi masyarakat dalam
meningkatkan peranan dan pengembangan PTNU.

(2)

Ketua, kelengkapan dan anggota dewan penyantun ditetapkan dan diangkat oleh
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(3)

Pelaksanaan kegiatan dewan penyantun diatur dalam peraturan Badan Pelaksana
Pengelola(BPP) PTNU.
Pasal 50

(1)

Mahasiswa PTNU adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai
bidang ilmu, teknologi atau seni. Status kemahasiswaan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.

(2)

Persyaratan untuk menjadi mahasiswa PTNU diatur dalam suatu ketentuan yang
dibuat untuk itu oleh Rektor/Ketua/Direktur PTNU.
Pasal 51

(1)

Setiap mahasiswa PTNU mempunyai hak:
a.

Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan
mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan
akademik;

b.

Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai
dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan;

c.

Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar;

d.

Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian
studinya;

e.

Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti
serta hasil belajarnya.

f.

Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g.

Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku;

h.

Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku;

i.

Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi
kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat
dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat;
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(2)

j.

Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi
persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi
yang hendak dimasuki dan bilamana daya tamping perguruan tinggi atau program
studi yang bersangkutan memungkinkan;

k.

Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan
PTNU.

l.

Memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan PTNU

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
Rektor/Ketua/Direktur PTNU dengan pertimbangan Senat PTNU.

(1)

diatur

oleh

Pasal 52
(1)

(2)

Setiap mahasiswa PTNU mempunyai kewajiban untuk:
a.

Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b.

Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada PTNU;

c.

Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan
keamanan, dan lingkungan PTNU;

d.

Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu
kehidupan yang lebih bermakna;

e.

Menjaga kewibawaan dan nama baik PTNU;

f.

Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional, daerah, dan lokal.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

dimaksud

dalam

ayat

(1)

diatur

Pasal 53
(1)

PTNU melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas
mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sehingga mahasiswa
mampu mengembangkan penalaran, bakat dan minat, menyeimbangkan emosi
dan intelegensi, mengembangkan minat baca dan tulis, serta kegiatan olahraga
yang serasi dan seimbang, sebagai bagian dari proses pendidikan.

(2)

Kegiatan ekstrakurikuler dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui organisasi
kemahasiswaan, lembaga pengabdian kepada masyarakat dan lembagalembaga
lain yang relevan.
Pasal 54

(1)

Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri
mahasiswa ke arah perluasan aspirasi, wawasan dan peningkatan kecerdasan,
kecermatan dan kecerdikan, integritas dan profesionalisme mahasiswa.

(2)

Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan PTNU dibentuk, diatur, dan
dikelola atas prakarsa mahasiswa sendiri dengan bimbingan dan persetujuan
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(3)

Atribut kemahasiswaan dan penggunaannya diatur oleh Rektor sesuai Peraturan
PTNU.
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oleh

Pasal 55
(1)

Alumni PTNU merupakan bagian dari warga PTNU dan turut meningkatkan peranan
serta menjaga citra dan nama baik PTNU di masyarakat.

(2)

Alumni PTNU membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan
dengan PTNU, masyarakat ilmiah dan dunia kerja.

(3)

Organisasi alumni menyelenggarakan berbagai program untuk mencapai tujuan
pendidikan tersebut pada ayat (2) terutama dengan membina sistem database dan
pemantauan anggota.

(4)

Organisasi alumni mengadakan rapat anggota paling sedikit sekali dalam satu tahun.
Pasal 56

Sumber daya PTNU meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya prasarana dan sarana,
sumberdaya alam dan lingkungan, dan sumberdaya dana yang dapat dibina dan
dikembangkan dalam rangka melaksanakan visi, misi, dan fungsi PTNU.
Pasal 57
(1)

Sumberdaya manusia PTNU, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi
yang memiliki status sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Pembinaan sumberdaya manusia PTNU harus diarahkan untuk meningkatkan
kemampuan akademik, keprofesionalan, wawasan, kreativitas, keinovasian,
efisiensi dan efektivitas kerja, integritas dan kemandiriannya berikut sistem
renumerasi dan kesejahteraannya untuk meningkatkan loyalitas dan disiplin
kerja bagi pencapaian tujuan PTNU.

(3)

Pembinaan sumberdaya manusia dituangkan dalam platform perencanaan
pengembangan karier yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu sesuai
dengan norma-norma kepangkatan dan jabatan yang berlaku. mengindahkan
statuta, ketentuan dan peraturan yang berlaku di PTNU.
Pasal 58

(1)

Tenaga kependidikan terdiri dari dosen tetap, dosen luar biasa, dosen tamu, dan
tenaga penunjang akademik.

(2)

Pengangkatan dan/atau penunjukan dosen-dosen didasarkan atas pertimbangan
kemampuan, kualifikasi akademik dan keprofesionalannya.

(3)

Pengangkatan dosen tetap sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi magister
(S2), linier dengan program studi yang diselenggarakan atas dasar rasio antara
dosen dengan mahasiswa yang ditetapkan melalui keputusan
Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(4)

Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala
dan Guru Besar, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.

Statuta- PTNU 25

(5)

Setiap tenaga kependidikan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk
mengabdi dan meningkatkan keahlian serta mencapai prestasi setinggitingginya
dalam disiplin keilmuannya.
Pasal 59

Tenaga penunjang akademik adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab utama
memfasilitasi peningkatan kegiatan akademik meliputi laboran, pustakawan, teknisi,
programer dan pengembang pembelajaran.
Pasal 60
(1)

Tenaga administrasi adalah mereka yang mempunyai kemampuan dan ditugaskan
untuk melayani dan memfasilitasi administrasi pendidikan.

(2)

Pengangkatan tenaga administrasi didasarkan atas latar belakang pendidikan dan
keahliannya, dan ditetapkan melalui keputusan Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(3)

Setiap tenaga administrasi diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengabdi dan
mencapai prestasi setinggi-tingginya dalam bidang administrasi dan akademik sesuai
dengan bakat, kemampuan dan kecakapannya.
Pasal 61

(1)

Sarana dan prasarana PTNU adalah semua fasilitas utama dan penunjang
penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi dan program PTNU.

(2)

Sarana dan prasarana PTNU merupakan milik PTNU yang berada di bawah
pengawasan dan tanggung jawab Rektor/Ketua/Direktur PTNU.

(3)

Sivitas akademika, karyawan dan organisasi yang berkaitan dengan PTNU, dapat
memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti
ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana PTNU.

(4)

Setiap kerja sama dengan pihak luar yang menggunakan sarana dan prasarana
PTNU, diberi tugas dan kewajiban serta wewenang dalam pengelolaan,
pemanfaatan dan perawatan sarana dan prasarana PTNU, sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang berlaku di PTNU.

(5)

Pemanfaatan sarana dan prasarana PTNU dalam rangka kerjasama diutamakan
untuk menunjangkelancaran pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

(6)

Sarana dan prasarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan
dan dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam
menunjang kelancaran pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
BAB V
PENGAWASAN DAN AKREDITASI
Pasal 62

(1)

Badan Pelaksana PengelolaPTNU melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan
Catur Dharma Perguruan Tinggi serta bidang administrasi umum dan keuangan
melalui Tim yang dibentuk khusus secara periodik.
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(2)

Pengawasan melekat sebagai bagian dari kegiatan manajemen, dilakukan oleh semua
pejabat dan bilamana perlu oleh tim pengawas yang diangkat oleh
Rektor/Ketua/Direktur PTNU sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku.

(3)

Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan pedoman yang
berlaku.

(4)

Pengawasan dari luar PTNU dan Badan Pelaksana PengelolaPTNU dilakukan sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(5)

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) diatur dalam Pedoman PTNU.
Pasal 63

(1)

Akreditasi sebagai suatu upaya untuk meningkatkan mutu lembaga dan/atau program
perlu dilakukan secara sistematis, terprogram, dan berkesinambungan berdasarkan
standar yang berlaku.

(2)

Akreditasi wajib diperhatikan oleh semua unsur untuk memperoleh kepercayaan
masyarakat dan menunjukan kemampuan menghadapi perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni.

(3)

Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi pada Sekolah Pascasarjana, bertanggung
jawab secara teknis untuk pembinaan mutu dan akreditasi.

(4)

Dekan dan Direktur SPs wajib memfasilitasi upaya pembinaan mutu dan akreditasi
yang dilakukan oleh bidang ilmu atau program studi.

(5)

Pelaksanaan akreditasi seperti tersebut dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur dalam Pedoman Badan Akreditasi Nasional/ Lembaga Akreditasi Mandiri.

BAB VI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Pasal 64
(1)

Sistem penjaminan mutu PTNU terdiri atas penjaminan mutu internal (SPMI) dan
penjaminan mutu eksternal (SPME).

(2)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu
PTNU secara mandiri.

(3)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilakukan oleh badan akreditasi atau sertifikasi di
luar PTNU, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional yang diakui oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Untuk tingkat nasional, penjaminan mutu
dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT)/Lembaga
Akreditasi Mandiri (LAM).
Pasal 65

(1)

Jenis Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan di PTNU meliputi sistem
penjaminan mutu akademik dan non-akademik.
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(2)

Sistem penjaminan mutu akademik, meliputi kurikulum, proses pembelajaran,
pembimbingan, ujian dan evaluasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(3)

Sistem penjaminan mutu non akademik meliputi manajemen institusi, fasilitas dan
infrastruktur, sumberdaya keuangan dan sumber daya manusia.

(4)

Pelaksanaan Standar Mutu point (1), (2), dan (3) ditetapkan oleh Lembaga
Penjaminan Mutu.
Pasal 66

(1)

Tujuan SPMI PTNU untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan akademik dan non
akademik sesuai dengan kebijakan dan peraturan serta standar mutu yang telah
dan akan ditetapkan, dan Menjamin proses dan output yang sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan.

(2)

Standar Mutu PTNU terdiri dari: Standar isi, Standar proses pembelajaran,
Standar mahasiswa dan kompetensi lulusan, Standar pendidik dan tenaga
kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan (tata kelola
sumber daya dan administrasi), Standar pembiayaan, dan Standar penilaian
pendidikan.

(3)

Mekanisme dan Siklus penjaminan Mutu PTNU terdiri atas: Penetapan Standar,
Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi diri, Audit Internal, Penyusunan Rumusan
Perbaikan, dan Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality
Improvement) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

(4)

Pelaksanaan SPMI diatur dalam peraturan PTNU, dan SPME PTNU diatur dalam
Pedoman Badan Akreditasi Nasional dan atau lembaga akreditasi Mandiri (LAM)
lain.
BAB VII
BENTUK DAN TATACARA PENETAPAN PERATURAN
Pasal 67

(1)

Bentuk peraturan yang dapat diterapkan di PTNU
a. Peraturan PTNU adalah ketentuan yang diputuskan oleh PBNU untuk
mengatur kebijakan umum pengelolaan PTNU setelah mendapat
pertimbangan Badan Pelaksana Pengelola(BPP) PTNU se Indonesia.
b. Statuta PTNU merupakan anggaran dasar dalam pengelolaan perguruan
tinggi (PT) di lingkungan NU untuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan
Tinggi
yang
dipakai
sebagai
pedoman
untuk
merencanakan,
mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai
dengan visi dan misi PTNU.
c. Keputusan Rektor/Ketua/Direktur adalah pengambil keputusan tertinggi
PTNU.
d. Keputusan Dekan adalah pengambil keputusan tertinggi PTNU ditingkat
fakultas yang tidak bertentangkan dengan peraturan yang lebuh tinggi.

(2)

Tata urutan peraturan di PTNU
a. Peraturan PTNU merupakan landasan penyusunan statuta dilingkungan PTNU
b. Statuta PTNU ditetapkan oleh PBNU setelah mendapat pertimbangan Badan
Pelaksana Pengelola(BPP) PTNU se Indonesia.
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a. Keputusan Rektor/Ketua/Direktur merupakan Penjabaran pelaksanaan
statuta PTNU
b. Keputusan dekan merupakan operasional dari peraturan rektor ditingkat
fakultas.
(3)

Tata cara/mekanisme penyusunan peraturan di PTNU
a. Peraturan PTNU ditetapkan melalui Raker PTNU yang merupakan amanah
perkumpulan NU melalui PTNU
b. Mengusulkan kepada PBNU tentang Rancangan Perubahan Statuta yang disiapkan
oleh pimpinan PTNU untuk ditetapkan menjadi Statuta PTNU.
c. Keputusan Rektor ditetapkan melalui pertimbangan senat akademik
d. Keputusan Dekan/Ketua/Direktur ditetapkan melalui mekanisme yang diatur
dalam sistem
BAB VIII
PENDAANAAN DAN KEKAYAAN
Pasal 68

Sumberdaya dana/keuangan PTNU berasal dari pemerintah, masyarakat dan/atau sumber lain
sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 69
(1)

Dalam usaha mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatannya, PTNU
dapat mengusahakan dan memperoleh biaya dan sumberdaya yang sah yang
berasal dari pemerintah, masyarakat, ataupun sumber lainnya sesuai dengan
ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

(2)

Penggunaan dana yang berasal dari Perkumpulan NU dan Badang Pelaksanan
Peenyelenggara PTNU, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun pembangunan,
diatur sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.

(3)

Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari
sumber–sumber sebagai berikut:
a.

Sumber Pembinaan Pendidikan (SPP);

b.

Biaya seleksi ujian masuk;

c.

Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi PTNU;

d.

Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan program Catur
Dharma Perguruan Tinggi;

e.

Sumbangan dan hibah dari perorangan lembaga pemerintah atau lembaga non
pemerintah;

f.

Hasil usaha yang dilaksanakan
mengatasnamakan PTNU;

g.

Penerimaan dari masyarakat atas usaha-usaha lainnya;

h.

Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur
sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

oleh

unit-unit

atau

perseorangan
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yang

(4)

Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana yang berasal langsung dari
masyarakat secara transparan dikelola oleh PTNU sesuai dengan peraturan yang
berlaku di PTNU

(5)

Penyelenggaraan sistem akuntansi dilakukan secara terpadu dan transparan oleh
PTNU berdasarkan peraturan sistem akuntansi/akuntansi keuangan publik yang
berlaku.

(6)

Administrasi dan akuntansi keuangan dari sumber pemerintah diperiksa oleh
aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Pasal 70

(1)

Rektor/Ketua/Direktur PTNU Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)
PTNU yang disusun atas dasar prinsip anggaran berimbang.

(2)

Rektor/Ketua/Direktur PTNU menetapkan rencana penerimaan dan pembiayaan
serta pengaturannya dengan mengikuti ketentuan pengelolaan dana yang berlaku,
sesuai dengan azas efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

(3)

Rencana
Kerja
Anggaran
Tahunan
(RKAT)
PTNU
diajukan
oleh
Rektor/Ketua/Direktur PTNU kepada Badan Pelaksana Pengelola(BPP) PTNU untuk
disahkan.

(4)

Pelaksanaan poin (1), (2), dan (3) diatur dalam pedoman Badan Pelaksana
Pengelola(BPP) PTNU.
Pasal 71

(1)

Pengelolaan dana menganut azas efesiensi, efektivitas, produktivitas, terpadu,
transparan dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai peraturan yang
berlaku.

(2)

Rektor/Ketua/Direktur PTNU mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja PTNU beserta pencapaian sasaran kegiatan kepada Badan Pelaksana
Pengelola(BPP) PTNU, sesuai dengan peraturan PTNU yang berlaku.
Pasal 72

(1)

Kerjasama kelembagaan adalah kerjasama dalam pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat dalam pengertian luas yang dapat berbentuk
pelayanan konsultasi, kontrak manajemen, program kembaran, program
pemindahan kredit, tukar-menukar dosen dan mahasiswa, pemanfaatan bersama
sumberdaya, penerbitan karya ilmiah bersama, penemuan hak cipta intelektual,
kegiatan seminar bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

(2)

Kerjasama dapat dilakukan dengan institusi dalam Negeri dan Luar Negeri.

(3)

Kerjasama kelembagaan dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana akademik
dan/atau unit pelaksana teknis dengan persetujuan Rektor/Ketua/Direktur PTNU
dan sesuai dengan Peraturan PTNU.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
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Pasal 73
Dengan berlakunya Statuta ini, maka Badan Penyelenggara, Badan Pelaksana, dan
Sivitas Akademika serta Instansi terkait menggunakan Statuta sebagai acuan dalam
mengelola PTNU.
Pasal 74
Apabila dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan PTNU terjadi perselisihan internal
yang berkepanjangan, maka penyelenggara PTNU (PBNU) dapat membentuk Badan
Arbitrase untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75
Apabila di kemudian hari ternyata Statuta ini tidak sesuai lagi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau tuntutan perkembangan, maka penyesuaiannya
harus dilakukan atas pertimbangan Badan Pelaksana Pengelola (BPP) PTNU dan
Rektor/Ketua/Direktur PTNU dengan memberitahukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU).
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