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SURAT KEPUTUSAN 

Nomor : 046/YPAT/CR/H/2020 

 

Tentang 

STATUTA UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER 

(UNIVERSITAS STEKOM)  

 

 

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK (YPAT) 

 

Menimbang: a. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di 

dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran 

kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan 

bangsa, negara dan kemanusiaan; 

 b. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan 

yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan 

Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, 

dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;  

 c. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di 

atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, 

keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan 

mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang 

sadar akan masa depannya; 

 d. Bahwa UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

KOMPUTER, bertanggungjawab terhadap pengembangan 

ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya 

bertumpu kepada kepentingan masyarakat; 

 e. Bahwa Statuta merupakan pedoman dasar di dalam 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan, yang secara 

operasional dijabarkan ke dalam berbagai bentuk 

peraturan dan keputusan. 

   

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2001 tentang Yayasan; 

 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12 Tahun 

2005, tentang Guru dan Dosen; 

 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 

Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 

 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; 

 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 
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tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen; 

 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 85 tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi; 

 10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 234/U/2001 tentang Pedoman 

Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program 

Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi; 

 11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman 

Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program 

Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi; 

 12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan 

Prima Agus Teknik. 

   

   

MEMUTUSKAN 

   

Menetapkan: STATUTA UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

KOMPUTER, sebagai berikut: 
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MUKADIMAH 
 
 

Bahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa 
merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana 
diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan 

bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan 
kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan  
bertakwa  terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan 
pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian 
yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan 
dan kebangsaan; 

 
Bahwa UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER dalam 

menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik 
menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuanakademik dan    profesi  
serta  vokasi, serta  wajib berperan dalam penerapan,pengembangan dan 
penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengupayakan 
penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 
memperkaya kebudayaan nasional; 

 
Bahwa tatanan kehidupan dan masa depan Indonesia yang cerdas, 

makmur dan berkeadilan ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam 
menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketinggian 
komitmen akan kaidah moral dan budi pekerti, serta kemampuan membangun 
perkembangan sosial sebagai pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila atas dasar 
kecintaan terhadap tanah air. 

 
Bahwa UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER sebagai 

organisasi belajar 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 UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER 

sebagai perguruan tinggi yang berkembang sesuai dengan latar belakang 
sejarahnya, adalah menghasilkan tenaga kependidikan yang bermutu tinggi 
untuk memenuhi kebutuhan system pendidikan nasional, mengembangkan ilmu 
pendidikan serta menghasilkan tenaga non-kependidikan dan mengembangkan 
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ilmu non-kependidikan yang relevan. Lembaga ini dikembangkan dengan 
semangat kewirausahaan sebagai sekolah tinggi yang religius, modern, efisien 
dan mampu bersaing serta bekerjasama dalam tataran global. 

 
Bahwa UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER teguh 

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 dalam konteks kesejagadan yang amat dinamik. 
Kemudian daripada itu, sebagai pedoman dasar penyelenggaraan dan 
pembinaannnya, maka disusun dan ditetapkanlah Statuta UNIVERSITAS SAINS 
DAN TEKNOLOGI KOMPUTER. 

 
Tujuan pendirian UNIVERSITAS STEKOM adalah menyiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau 
profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu 
pengetahuan, maupun teknologi dan diharapkan dapat mengembangkan dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi serta mengupayakan 
penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, dengan 
berpedoman pada : 
  
1.  Tujuan Pendidikan Nasional; 
2.  Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;   
3.  Kepentingan masyarakat, memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa 

pribadi. 
 
 Mengingat banyaknya dunia usaha dan industri di bidang Ilmu Komputer 
di Indonesia, maka sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan 
pembangunan di segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan 
ketrampilan serta sekaligus meningkatkan produktivitas, kreativitas mutu dan 
efisiensi kerja. Oleh karena kebutuhan tenaga ahli dalam dunia usaha dan 
Industri di bidang Ilmu Komputer masih sangat banyak di Indonesia, maka 
dalam rangka mempercepat dipenuhinya kebutuhan tenaga-tenaga ahli yang 
terampil dan profesional di bidang Ilmu Komputer, maka perlu segera dibuka 
pendidikan tinggi yang di arahkan untuk : 
 
1. Menjadikan UNIVERSITAS STEKOM sebagai perguruan tinggi dalam bidang 

Ilmu Komputer yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta sebagai pusat kegiatan penelitian bagi 
dunia usaha dan industri di bidang Ilmu Komputer sesuai dengan 
kebutuhan pembangunan pada masa sekarang dan masa datang. 

 
2. Mendidik dan mendorong mahasiswa agar mampu menguasai Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, berjiwa penuh pengabdian dan memiliki rasa 
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tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Bangsa dan Negara 
Indonesia, terutama dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. 

 
3. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang 

berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia. 
 

Perguruan Tinggi harus menghasilkan manusia terdidik yang memiliki ‘life 
skill’’ guna mencapai tujuan perguruan tinggi UNIVERSITAS SAINS DAN 
TEKNOLOGI KOMPUTER. Oleh karena itu UNIVERSITAS SAINS DAN 
TEKNOLOGI KOMPUTER akan selalu mengupayakan agar setiap lulusan yang 
dihasilkannya memiliki kompetensi di bidangnya dan juga mempunyai 
pengetahuan empirik, teori, konsep, model dan metodelogi yang akan 
melengkapi bidang kompetensinya. Semuanya itu akan lebih memperkaya ilmu 
pengetahuan teknologi serta pengabdiannya pada masyarakat yang 
memanfaatkan ilmu pengetahuan tersebut, khususnya dunia usaha dan industri 
di bidang Ilmu Komputer. 
 

Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Kehidupan masyarakat 
akademik, serta kepemimpinan dan pengelolaan yang diberlakukan di 
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER menganut asas kemitraan 
dan asas fungsional, sehingga kearifan dan keserasian selalu menjiwai karya 
dan pengabdian setiap warganya. 
 

Bahwa untuk menyelenggarakan tugas di atas, diperlukan pedoman 
dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi  perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan  
fungsional  sesuai dengan tujuan UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
KOMPUTER, untuk  itu disusunlah Statuta UNIVERSITAS SAINS DAN 
TEKNOLOGI KOMPUTER sebagai berikut: 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
 

Statuta adalah suatu pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang 

dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan 
penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan  tujuan Perguruan  Tinggi, 
berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, 
peraturan  akademik dan prosedur operasional yang berlaku di suatu Perguruan 
tinggi tersebut. 
 
Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan : 
(1) Pendidikan Nasional mengacu pada UUD 1945, dan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 
(2) Perguruan Tinggi adalah pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi, yang dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, dan 
Institut. 

 
(3) Jenis, Jenjang dan jalur pendidikan tinggi adalah  jenis program studi dari 

berbagai bidang ilmu, jenjang pendidikan terdiri dari Diploma, Sarjana, 
Magister dan Doktor, dan Spesialis pada jalur pendidikan akademik. 
 

(4) Rektor adalah organ UNIVERSITAS STEKOM yang  memimpin 
penyelenggaraan dan pengelolaan UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(5) Senat Akademik  yang selanjutnya  disingkat  SA  adalah organ 

UNIVERSITAS STEKOM yang menyusun kebijakan,  memberikan 
pertimbangan,  dan melakukan pengawasan di bidang akademik. 
 

(6) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat 
dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan 
dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu 
rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 
 

(7) Komite Audit  yang selanjutnya  disingkat  KA  adalah perangkat  MWA  
yang secara independen  berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal  
dan eksternal atas penyelenggaraan UNIVERSITAS STEKOM untuk dan 
atas nama MWA. 
 

(8) UNIVERSITAS STEKOM adalah suatu pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan Tinggi dalam bidang Ilmu Komputer, yang selanjutnya dalam 
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statuta ini disebut : UNIVERSITAS STEKOM yaitu Perguruan Tinggi Swasta 
dibawah koordinasi Kopertis Wilayah  VI Jawa Tengah. 
 

(9) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama 
pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, 
teknologi dan/atau seni tertentu, yang mencakup program sarjana, 
magister, dan doktor.  
 

(10) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada 
penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program diploma, 
setinggi-tingginya setara dengan program pendidikan sarjana.  
 

(11) Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa 
pada UNIVERSITAS STEKOM. 
 

(12) Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang mencakup dosen dan  tenaga 
penunjang akademik di UNIVERSITAS STEKOM. 
 

(13) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada 
UNIVERSITAS STEKOM  . 
 

(14) Alumni adalah peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang 
pendidikannya (tamat) dari UNIVERSITAS STEKOM. 
 

(15) Pemimpin UNIVERSITAS STEKOM adalah  Rektor sebagai penanggung 
jawab utama yang melaksanakan kebijakan umum dan menerapkan 
peraturan, norma, tolok ukur serta mengambil keputusan tertinggi di 
bidang akademik dan administrasi umum sebagaimana yang telah 
ditetapkan oleh Yayasan PAT pada UNIVERSITAS STEKOM. 
 

(16) Senat Perguruan Tinggi merupakan badan normatif yang merupakan 
perwakilan tertinggi pada UNIVERSITAS STEKOM  , terdiri atas para 
Pimpinan UNIVERSITAS STEKOM dan wakil dari Dosen senior 
UNIVERSITAS STEKOM. 
 

(17) Kebebasan Akademik merupakan kebebasan ilmiah yang dimiliki anggota 
civitas akademika. 
 

(18) Kebebasan Mimbar Akademik merupakan kebebasan dosen 
menyampaikan pikiran dan pendapat. 
 

(19) Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada 
norma dan kaidah keilmuan akademika. 
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(20) Otonomi Pengelolaan merupakan kegiatan akademis yang berpedoman 
pada ketentuan - ketentuan dan Undang - undang yang berlaku. 
 

(21) Tridharma Perguruan Tinggi merupakan pelaksanaan Pendidikan, 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 
 

(22) Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 
 

(23) Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi adalah badan yang 
menyelenggarakan dan mengelola perguruan tinggi. 
 

(24) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan yang dibentuk dengan 
Keputusan Rektor untuk menyelenggarakan kegiatan akademik maupun 
nonakademik sesuai dengan kebutuhan. 
 

(25) Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran 
yang berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional. 

 
(26) E-learning merupakan proses pembelajaran yang dilakukan melalui 

penggunaan media internet. 
 

(27) Otonomi Pengelolaan adalah hak dan kewenangan untuk merencanakan 
dan mengorganisasikan sumberdaya secara transparan, efisien, efektif dan 
bertanggung jawab. 
 

(28) Prinsip nondiskriminatif adalah acuan kinerja UNIVERSITAS SAINS DAN 
TEKNOLOGI KOMPUTER 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 UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER tanpa 
membedakan status sosial, status ekonomi, ras, warna kulit, usia, asal-
usul kebangsaan dan kesukuan, agama, kepercayaan, jenis kelamin dan 
keturunan. 
 

(29) Sumberdaya adalah segala sesuatu yang potensial dan efektif yang 
dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan oleh UNIVERSITAS SAINS DAN 
TEKNOLOGI KOMPUTER untuk mencapai visi, misi, fungsi dan tujuan. 
 

(30) Warga belajar adalah anggota masyarakat yang berfungsi sebagai warga 
belajar pada UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER yang 
berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, 
jenjang dan jenis program pendidikan tertentu baik secara formal, 
informal maupun nonformal. 
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(31) Bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah 
yang melekat pada ilmu pengetahuan tertentu yang dapat digunakan 
sebagai sarana komunikasi ilmiah. 
 

(32) Yayasan Pembina UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER 
adalah badan hukum yang didirikan oleh Yayasan PAT dengan tujuan 
untuk menunjang usaha tersedianya sumberdaya dalam penyelenggaraan 
Tri Darma, yang dikelola secara profesional dan terbuka. 

 
(33) Jurusan  adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang menyelenggarakan  

pendidikan akademik,  vokasi, dan/atau profesi untuk jenjang sarjana (S1) 
dan/atau pascasarjana (S2 dan/atau S3). 
 

(34) Senat Fakultas  selanjutnya  disingkat  SF  adalah  badan yang memiliki 
wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan MWA dalam 
lingkungan Fakultas. 
 

(35) Dekan adalah  pimpinan  Fakultas atau Sekolah di lingkungan  
UNIVERSITAS STEKOM  yang berwenang dan bertanggung jawab 
terhadap penyelenggaraan pendidikan di  masing-masing Fakultas atau 
Sekolah. 
 

(36) Rencana Induk Pengembangan  selanjutnya  disingkat  RIP adalah 
instrumen perencanaan yang  merupakan bagian dari kebijakan umum  
UNIVERSITAS STEKOM  dan  digunakan sebagai dasar dalam menetapkan 
kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas Tridharma 
Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu,  dan sistematis. 

 
(37) UNIVERSITAS STEKOM mempunyai jati diri sebagai: 

a.  universitas nasional; 
b.  universitas perjuangan; 
c.  universitas Pancasila; 
d.  universitas kerakyatan; dan 
e.  universitas pusat kebudayaan dan desain. 
 

(38) Mitra adalah perorangan dan/atau lembaga yang memiliki hubungan 
dalam rangka kerjasama atau kemitraan. 
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BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN CIRI KHAS UNIVERSITAS STEKOM 

 
Pasal 2 

 
(1)   Nama  Perguruan Tinggi Yaitu UNIVERSITAS STEKOM dengan Alamat 

Kampus Pusat di Jl. Majapahit No. 605, Semarang, Jawa Tengah. 
 
(2)  UNIVERSITAS STEKOM dibawah naungan Yayasan  Prima  Agus Teknik 

(PAT) dengan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 07 Nopember 2008 dan Akta 
Notaris Nomor 34 tanggal 20  Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Nyonya 
Elly Ninaningsih dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan 
Nomor SK.  No. AHU-3235.AH.01.04 Tahun 2010. 

 
(3) Dasar UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER adalah 

Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Undang Undang Pendidikan Tinggi 
No.12 Tahun 2012 serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 604/M/2020 tertanggal 30 Juni 
2020kaidah moral dan keilmuan. 

 
(4) Visi Perguruan Tinggi sebagai berikut : 

Universitas STEKOM menjadi perguruan tinggi berbasis technopreneurship 
yang menghasilkan lulusan berstandar nasional dan berwawasan 
internasional serta memiliki kompetensi dibidangnya. 

 
(5) Misi Perguruan Tinggi sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam lingkup teknologi ebisnis 
dan komputer yang mengedepankan keunggulan dalam ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian khususnya dalam bidang teknologi 
e-bisnis dan komputer sebagai bentuk tanggung jawab sosial 
kemasyarakatan. 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya 
dalam bidang teknologi e-bisnis dan komputer sebagai bentuk 
tanggung jawab sosial kemasyarakatan. 

4. Melaksanakan kerjasama dengan pihak eksternal dalam lingkup 
Tridharma Perguruan Tinggi. 

 
(6) Asas,  Fungsi dan Tujuan Perguruan Tinggi sebagai berikut : 

Menjadikan Perguruan Tinggi Teknik Ilmu Komputer sebagai pusat 
pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Mendidik mahasiswa 
agar mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama dalam 
rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Mengembangkan 
kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral 
pancasila dan berkepribadian Indonesia, dan Menciptakan lulusan yang 
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berkompeten dibidangnya dan memiliki jiwa kewirausahaan serta akhlak 
yang mulia. 
Tujuan Perguruan Tinggi sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dalam rangka 

menghasilkan sumber daya manusia berkualitas berjiwa 
technopreneur yang berakademik unggul sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan 
kebutuhan stakeholder.  

2. Menghasilkan karya-karya yang diakui baik secara nasional maupun 
internasional melalui penelitian dan pengabdian masyaraka 

3. Berperan aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi pada 
tingkat lokal, nasional maupun internasional.  

4. Meningkatkan pelayanan pendidikan melalui penjaminan mutu 
internal maupun penjaminan mutu eksternal sehingga stakeholder 
memperoleh kepuasan 
 

(7) UNIVERSITAS STEKOM 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. 

 
(8) Kebijakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan didasarkan pada prinsip 

partisipatif, akuntabilitas, transparansi, pemanfaatan teknologi yang 
sesuai, orientasi pada realitas kebutuhan dan dunia kerja, 
integral/keterpaduan, dan keseimbangan antara program kependidikan 
dan nonkependidikan. 

 
(9) Kompetensi lulusan UNIVERSITAS STEKOM dalam bidang akademik 

meliputi : 
1. 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. 

2. 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. 

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

4. Kemampuan untuk meningkatkan kualitas diri, wawasan dan sikap 
dalam upaya proses internalisasi nilai/kaidah ilmiah dalam 
menunaikan tugas-tugas keprofesionalannya. 
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5. Kemampuan menciptakan, menemukan dan mengembangkan 
berbagai ilmu dan teknologi baik di bidang kependidikan dan 
nonkependidikan yang sesuai dengan keprofesionalannya. 

 

(10) UNIVERSITAS STEKOM berkomitmen pada:  
1. Pembentukan dan pengembangan kepribadian serta kemampuan 

manusia seutuhnya. 
2. Pembinaan ilmu  pengetahuan,  teknologi, dan seni. 
3. Pelestarian, pemeliharaan, dan pengembangan secara ilmiah unsur-

unsur dan keseluruhan kebudayaan Indonesia serta lingkungan  
hidup dan lingkungan alaminya. 

4. Komitmen  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 
rangka  pembangunan  bangsa dan negara, sebagai penjelmaan dan 
pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

 
(11) UNIVERSITAS STEKOM  memiliki otonomi untuk mengelola 

sendirilembaganya  sebagai pusat penyelenggaraan  Tridharma dan 
kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di 
dalam maupun di luar kedudukan UNIVERSITAS STEKOM. 
 

(12) Otonomi pengelolaan  UNIVERSITAS STEKOM  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi bidang akademik dan nonakademik. 
 

(13) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional  
UNIVERSITAS STEKOM  serta pelaksanaan Tridharma. 

 
(14) Akuntabilitas UNIVERSITAS STEKOM merupakan bentuk 

pertanggungjawaban  UNIVERSITAS STEKOM  kepada masyarakat yang 
terdiri atas: 
a.  akuntabilitas akademik; dan 
b.  akuntabilitas nonakademik. 

 
(15) Akuntabilitas UNIVERSITAS STEKOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib diwujudkan dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
 

(16) Akuntabilitas UNIVERSITAS STEKOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan dan akhir masa jabatan 
Rektor. 

(17) Laporan tahunan akuntabilitas  UNIVERSITAS STEKOM  dipublikasikan 
kepada masyarakat. 
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BAB III 
IDENTITAS 

 
Pasal 3 

 

 
(1) UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER  disingkat 

UNIVERSITAS STEKOM mempunyai logo di bawah ini: 
Perisai Lingkaran melambangkan bahwa 
UNIVERSITAS STEKOM dapat menjadi pelindung 
terhadap kebodohan dan kemiskinan. Bola dunia 
dan petir adalah lambang bahwa Teknologi 
Komputer merupakan teknologi yang sangat pesat 
dan cepat kemajuannya, bagaikan kilatan petir 
yang mampu menerangi Dunia di era globalisasi 
dan teknologi dewasa ini. Warna kuning lambang 
kecerdasan dan warna biru lambang kesetiaan, 
artinya setiap civitas akademika yang belajar 
maupun mengajar di UNIVERSITAS STEKOM 
adalah sosok pribadi yang cerdas, dan yang 
memiliki kesetiaan untuk menjujung tinggi nama 
almamaternya.  

 

(2) Setiap  Program Studi  mempunyai bendera dengan warna tersendiri 
yang di tengahnya ada lambang yang bertuliskan UNIVERSITAS SAINS 
DAN TEKNOLOGI KOMPUTER. 

 
(3) UNIVERSITAS STEKOM mempunyai bendera sebagai berikut Warna 

bendera adalah biru yang melambangkan bahwa UNIVERSITAS STEKOM 
mempunyai kesetiaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 
ditengahnya terdapat logo UNIVERSITAS STEKOM.  

 
(4) UNIVERSITAS STEKOM mempunyai Hymne dan Mars yang 

dikumandangkan pada acara akademik. 
 
(5) UNIVERSITAS STEKOM memiliki busana terdiri dari : 

a.  Jas Almamater, dipakai pada upacara peringatan hari besar Nasional. 
b.  Toga yang dipakai pada upacara Wisuda. 

 
 
 
(6) Penyelenggaraan Perguruan Tinggi : 

a. Tugas pokok UNIVERSITAS STEKOM adalah menyelenggarakan 
pendidikan dan pengajaran di atas Sekolah Menengah Atas. Dalam 
memberikan pendidikan dan pengajaran UNIVERSITAS STEKOM 
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menyesuaikan diri dengan Kebudayaan Bangsa Indonesia serta 
disajikan secara ilmiah meliputi  3 (tiga) bidang antara lain : 1) 
Pendidikan, 2) Pengajaran, 3) Penelitian dan Pengabdian pada 
masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

b. UNIVERSITAS STEKOM 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. 

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

d. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, UNIVERSITAS 
STEKOM berfungsi : 
1.  Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran.    
2.  Menghasilkan tenaga Ahli dan Profesional yang terampil dalam 

bidang ilmu  masing - masing. 
3.  Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan 

dengan memberi kursus, bimbingan dan penyuluhan pada dunia 
usaha dan Industri serta masyarakat khususnya di bidang Ilmu 
komputer dan teknologi informasi. 

4.  Menyelenggarakan pembinaan kepada civitas akademika dalam 
menjalin hubungan kerja dan kemitraan dengan dunia usaha dan 
industri, baik di dalam maupun di luar negeri. 

5.  Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan melalui seminar dan 
praktek dalam pembinaan usaha kecil dan menengah (UKM). 

e. Kompetensi lulusan UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
KOMPUTER dalam bidang akademik meliputi: 
1. 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. 

2. 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. 

3. Kemampuan profesional yang tinggi untuk menerapkan dan 
mengembangkan ilmu, teknologi dan seni sesuai dengan tuntutan 
pembangunan nasional yang berkesinambungan. 
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4. Kemampuan untuk meningkatkan kualitas diri, wawasan dan sikap 
dalam upaya proses internalisasi nilai/kaidah ilmiah dalam 
menunaikan tugas-tugas keprofesionalannya. 

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

 
(7)  UNIVERSITAS STEKOM  memiliki otonomi untuk mengelola 

sendirilembaganya  sebagai pusat penyelenggaraan  Tridharma dan 
kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di 
dalam maupun di luar kedudukan UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(8)   Otonomi pengelolaan  UNIVERSITAS STEKOM  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi bidang akademik dan nonakademik. 
 
(9)   Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional  
UNIVERSITAS STEKOM  serta pelaksanaan Tridharma 

 
(10) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional  
UNIVERSITAS STEKOM serta pelaksanaan organisasi, keuangan, 
kemahasiswaan, kepegawaian, sarana, dan prasarana. 

 
(11)  Otonomi pengelolaan  UNIVERSITAS STEKOM  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip: 
a.  akuntabilitas; 
b.  transparan; 
c.  nirlaba; 
d.  penjaminan mutu; dan 
e.  efektivitas dan efisiensi. 
 

(12) UNIVERSITAS STEKOM berkedudukan : 
a. Kampus Utama 

 Jl. Majapahit No. 605 Semarang 
b. Kampus Cabang Semarang 

 Jl. Siliwangi No. 359 Semarang 
c. Kampus Cabang Ungaran 

 Jl. Diponegoro 3-5 Kabupaten Semarang 
d. Kampus Cabang Ambarawa 

 Jl. Semarang - Jogyakarta, Ambarawa, Kabupaten Semarang 
e. Kampus Cabang Sruwen 

 Jl. Raya Sruwen, Tengaran Kabupaten Semarang 
f. Kampus Kaliwungu 

 Jl. Ateri 25 Kaliwungu, Kabupaten Kendal 
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g. Kampus Kendal 
 Jl. Soekarno-Hatta No. 61 Kabupaten Kendal 

h. Kampus Weleri 
 Jl. Raya Utama Barat, Weleri No. 26 Kabupaten Kendal 
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BAB IV 
PENYELENGGARA PENDIDIKAN UNIVERSITAS STEKOM 

Pasal 4 
 

(1) Yayasan PAT ini didirikan sejak tahun 1993 berdasar akte notaris Elly 
Ninaningsih, SH,  Nomor 118, tertanggal 31 Agustus 1993 dan terdaftar 
pada kepaniteraan pengadilan negeri Semarang dengan nomor 510 / 1993 
/ III tertanggal 25 oktober 1993. Alamat YPA di Jalan Majapahit Nomor 
605 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Pedurungan 
Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kta Semarang. Sesuai dengan Akta Notaris 
Nomor 12 tanggal 07 Nopember 2008 dan Akta Notaris Nomor 34 tanggal 
20  Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Elly Ninaningsih, SH 
berkedudukan di Kota Semarang dan disahkan Pendirian Yayasan PAT 
telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor SK.  No. 
AHU-3235.AH.01.04 

 
(2) Ketua yayasan dan anggota diperbolehlan merangkap jabatan sebagai 

pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), bila dibutuhkan dan sesuai 
dengan ketentuan berlaku. 

 
Pasal 5 

 
(1) Yayasan PAT akan membentuk Badan Pelaksana Harian (BPH) untuk 

melaksanakan tugas yayasan sehari-hari jika dianggap perlu, dan tugas 
BPH ialah membantu tugas-tugas untuk membina, memantau dan 
mengevaluasi pelaksana operasional akademik. 

 
(2) Badan Pelaksana Harian (BPH) terdiri dari seorang Rektor, Sekretaris, 

Bendahara, dan Anggota yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan operasional akademik.   

 
(3) Masa bakti Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah 4 (empat) tahun. 
 
(39) Pimpinan Badan Pelaksana Harian (BPH) tidak dibenarkan merangkap 

jabatan sebagai pimpinan (Rektor) Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 
 

Pasal 6 
 

(1) UNIVERSITAS STEKOM menyelenggarakan pendidikan tinggi,  penelitian, 
dan  pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Pendidikan tinggi  merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan 
kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai 
kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan UNIVERSITAS 
STEKOM. 
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(3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam  upaya 
menemukan kebenaran dan  atau menyelesaikan masalah  dalam  konteks  
ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. 

(4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam upaya pemberdayaan masyarakat  dan 
pembangunan bangsa. 

 
Pasal 7 

 
(1) UNIVERSITAS STEKOM menyelenggarakan program pendidikan akademiki 

dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni 
tertentu. 

(2) Pendidikan akademik adalah pendidikan,  yang bertujuan 
mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai, 
menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni. 

(3) UNIVERSITAS STEKOM menyelenggarakan pendidikan akademik yang 
terdiri atas Program Sarjana. 

 
Pasal 8 

 
(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan  

tinggi di UNIVERSITAS STEKOM adalah Bahasa Indonesia. 
(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh 

diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan dan atau 
keterampilan. 

 
Pasal 9 

 
(1) Tahun  akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai  pada  bulan 

September. 
(2) Tahun akademik dibagi menjadi minimum 2 (dua) semester dan masing-

masing semester terdiri dari minimum 16 (enam belas) minggu. 
(3) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan 

menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). 
(4) Pendidikan tinggi  diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan 

mengembangkan kemampuan belajar mandiri. 
(5) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, 

seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah 
lain. 

 
Pasal 10 

 
(1) UNIVERSITAS STEKOM mengatur dan menyelenggarakan seleksi 

penerimaan mahasiswa baru. 
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(2) Penerimaan  mahasiswa baru diselenggarakan dengan  memperhatikan  
asas mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan UNIVERSITAS 
STEKOM. 

(3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa. 
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) 

diatur oleh Rektor. 
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berpedoman 

pada peraturan atau ketentuan yang berlaku. 
 

KURIKULUM 
Pasal 11 

 
(1) Kurikulum UNIVERSITAS STEKOM  disusun berbasis kompetensi dan  

terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum institusional. 
(2) Kurikulum  nasional  merupakan penciri kompetensi utama, mempunyai 

sifat sebagai berikut: 
a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan; 
b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi; 
c. Berlaku secara nasional dan internasional; 
d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di 

masa mendatang; 
e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, 

profesi, dan pengguna lulusan. 
(3) Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Senat 

UNIVERSITAS STEKOM atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar 
mahasiswa yang disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan UNIVERSITAS 
STEKOM 

(4) Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh 
Senat UNIVERSITAS STEKOM setelah menerima pertimbangan dari Ketua 
Program Studi  dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. 

(5) Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas dasar 
kesepakatan dengan organisasi profesi terkait. 

(6) Evaluasi, penyesuaian dan  atau pembaharuan kurikulum  serta proses 
pembelajaran dilakukan secara berkala oleh Program Studi. 

 
EVALUASI HASIL BELAJAR 

Pasal 12 
 
(1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dievaluasi secara berkala yang 

dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan  atau 
pengamatan oleh dosen. 

(2) Evaluasi dapat diselenggarakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujian 
akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, atau 
ujian disertasi. 
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(3) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh 
dan berkesinambungan dengan  cara  yang sesuai dengan karakteristik 
program pendidikan yang bersangkutan. 

(4) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat 
dikembangkan sistem penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yang 
memperoleh prestasi tinggi. 

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), (3), 
dan (4) diatur oleh UNIVERSITAS STEKOM dengan keputusan Rektor. 

 
Pasal 13 

 
(1) Ujian akhir program sarjana (Strata 1), terdiri dari ujian komprehensif atau  

ujian skripsi untuk memperoleh gelar sarjana. 
 

Pasal 14 
 
(1) Syarat kelulusan, jumlah satuan kredit semester (sks) yang harus 

ditempuh, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum ditetapkan oleh 
Rektor.  

(2) Rektor  menetapkan  jumlah  sks yang harus ditempuh sebagaimana 
dimaksud dalam Ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi 
bagi masing-masing Program Studi. 

 
Pasal 15 

 
(1) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu: memuaskan, sangat 

memuaskan, dan  cumlaude  (dengan pujian), yang dinyatakan pada 
transkrip akademik. 

(2) Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya ditetapkan oleh Rektor. 
 

Pasal 16 
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

 
(1)   Sistim penyelenggaraan pendidikan berdasar atas Satuan Kredit Semester 

(SKS). 
 

(2)   Sistim kredit adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi  
mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggara 
program lembaga pendidikan  yang dinyatakan dalam kredit. 

 
Pasal 17 

Sistem Semester 
 
(1) Sistem semester adalah sistim penyelenggara program pendidikan dengan 

menggunakan satuan waktu terkecil tengah tahunan yang disebut 
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semester. 
 

(2) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya satu 
program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester 
setara dengan 16 minggu kerja. 

 
(3) Penyelenggara pendidikan dalam satu semester terdiri atas kegiatan 

kegiatan perkuliaan teori, praktikum, kerja lapangan, yang masing-masing 
dalam bentuk tatap muka,  terstruktur dan mandiri. 

 
(1) Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah, dan setiap  mata  

kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit (SKS) 
sesuai yang ditetapkan oleh kurikulum. 
 

Pasal 18 
Sistem Kredit Semester 

 
(1) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem kredit yang 

diselenggarakan didalam satuan waktu semester.  
 
(2) Sestim Kredit Semester bertujuan memberi kemungkinan kepada masing-

masing perguruan tinggi untuk menyajikan program pendidikan yang 
bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kemungkinan lebih luas kepada 
mahasiswa untuk memilih program menuju suatu jenjang karier tertentu 
yang dibutuhkan masyarakat. 

 
(3) Satuan Kredit Semester ( SKS ) adalah satuan yang  digunakan untuk  

menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas 
keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan 
usaha kumulatif bagi suatu program tertentu. 

 
(4)   Semua hal mengenai kegiatan akademik yang belum diatur dalam Statuta  

ini diatur dalam Keputusan Rektor secara  tersendiri. 
 

Pasal 19 
Kelulusan dan Yudisium 

 
Kelulusan dan Yudisium ditetapkan oleh Rektor UNIVERSITAS STEKOM dalam 
Surat Keputusan tersendiri. 
 

Pasal 20 
Bukti Kelulusan Ijazah dan Transkrip 
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(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di UNIVERSITAS STEKOM 
memperoleh bukti kelulusan berupa Ijazah dan Transkrip. 
 

(2)  UNIVERSITAS STEKOM memberikan ijazah kepada para peserta program 
studi yang berhasil menyelesaikannya sesuai dengan Peraturan 
UNIVERSITAS STEKOM dan peraturan perundangan yang berlaku. 

 
(3)  Untuk program pendidikan akademik, Rektor dapat mendelegasikan 

wewenang kepada Ketua Program Studi, Rektor Lembaga Penelitian, 
Rektor Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kepala Unit 
Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan UNIVERSITAS STEKOM, untuk 
memberikan sertifikat kepada peserta yang berhasil menyelesaikan 
programnya. 

 
(4)  Jenis sertifikat yang diberikan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor. 

 
Pasal 11 

Penyelenggaraan Penelitian 
 

Tugas pokok pusat penelitian adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan 
pembinaan dan pengembangan ilmu  pengetahuan, teknologi,  penelitian ilmiah 
dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan bagi UNIVERSITAS 
STEKOM. 
 
(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka pusat penelitian ini 

mempunyai fungsi melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan. 
Meningkatkan kemauan untuk melakukan penelitian bagi tenaga 
fungsional akademik di lingkungan UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(2) Penelitian di bidang usaha dan industri. 
 
(3) Penelitian pengembangan kurikulum dan sistim pendidikan, serta 

pengembangan kelembagaan. 
 
(4) Penelitian tentang penerapan ilmu Teknologi untuk menunjang 

pembangunan. 
 
(5) Penelitian kependidikan serta pendidikan untuk pengembangan konsepsi 

pembangunan nasional atau wilayah atau daerah melalui kerja sama antar 
perguruan  tinggi dan badan lainnya di dalam dan di luar negeri. 
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Pasal 22 
Penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat 

 
Tugas pokok pusat pengabdian pada masyarakat adalah melaksanakan dan 
mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan pengabdian pada masyarakat 
dalam pengamalan ilmu pengetahuan teknologi secara melembaga dengan 
berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan bagi UNIVERSITAS 
STEKOM. 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, pusat pengabdian masyarakat 
mempunyai fungsi melaksanakan dan  mengkoordinasikan: 
 
(1) Pengembangan sumber daya manusia kearah terciptanya manusia 

pembangunan. 
 
(2) Pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat belajar. 
 
(3) Peningkatan kepekaan sosial tenaga fungsional akademik dan mahasiswa. 
 
(4) Pengembangan sistem dan program pendidikan yang relevan dengan 

kebutuhan masyarakat dan pembangunan. 
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BAB V 
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN 

OTONOMI KEILMUAN PTS 
 

Pasal 23 

 
(1) Kebebasan akademik, termasuk kebebasan akademik dan otonomi 

keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas 
akademika dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan 
pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni, secara bertanggung jawab dan mandiri. 
 

(2) Pimpinan Institusi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota 
sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam 
rangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi 
pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan. 

 
Pasal 24 

 
(1) Kebebasan akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik 

yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan 
pendapat secara bebas di UNIVERSITAS STEKOM sesuai dengan 
norma dan kaidah keilmuan. 
 

(2) UNIVERSITAS STEKOM dapat mengundang tenaga ahli dari luar 
untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma 
dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik 
dan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri 
sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

 
Pasal 25 

 
(1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

UNIVERSITAS STEKOM dan sivitas akademik berpedoman pada 
otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur oleh Senat 
UNIVERSITAS STEKOM. 
 

(2) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan 
otonomi keilmuan merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh 
anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik. 
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(3) UNIVERSITAS STEKOM menjunjung tinggi hakikat kaidah keilmuan 
yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik sivitas 
akademika dengan berpedoman pada norma, kaidah dan prestasi 
akademik. 
 

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

(5) 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 26 

 
(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)  Guru besar mengemban tugas kepemimpinan otoritas akademik dan 

fungsi yang tersebut dalam ayat (2). 
 
(4)  Rektor 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 diatur berdasarkan ketetapan Rektor 

yang disahkan oleh Senat UNIVERSITAS STEKOM. 
 
 

Pasal 27 
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(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 diRektori oleh seorang yang mempunyai kepakaran 

dan otoritas keilmuan di bidangnya yang pengangkatannya dipilih secara 
demokratis. 

 
(3) Kelompok keahlian dapat bersifat antar disiplin, lintas disiplin, atau multi 

disiplin ilmu di bawah koordinasi program studi atau UNIVERSITAS 
STEKOM, secara lintas program studi atau lintas UNIVERSITAS STEKOM. 

 
Pasal 28 

 
(1)  Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 

UNIVERSITAS STEKOM dan sivitas akademika berpedoman pada prinsip 
otonomi keilmuan dan kode etik. 

 
(2)  Perwujudan otonomi keilmuan dan kode etik UNIVERSITAS STEKOM 

diatur dengan Peraturan UNIVERSITAS STEKOM. 
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BAB VI 
GELAR DAN PENGHARGAAN PTS 

Pasal 29 

 
 

(1) Lulusan pendidikan formal dari UNIVERSITAS STEKOM dapat  diberi hak  
untuk menggunakan gelar akademik dan profesional sesuai perundangan 
yang berlaku. 

 
 (2)  UNIVERSITAS STEKOM 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 UNIVERSITAS STEKOM 
berdasarkan ketentuan perundangan dan prosedur yang berlaku. 

 
Pasal 30 

Syarat pemberian Gelar  
 

(1) Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau kewajiban 
yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu  program studi. 

 
(1) Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan 

dengan program studi yang diikuti. 
 
(2) Gelar dan sebutan profesi lulusan perguruan tinggi, baik dari dalam dan 

luar negeri, hanya dapat dibenarkan pemakaiannya bila gelar atau 
sebutan tersebut diberikan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi 
dan/atau diakui oleh Departemen Pendidikan Nasional. 

 
(3) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri dipakai 

sebagaimana yang berlaku di lembaga asalnya. 
 

Pasal 31 
 
Sebutan Akademik dan Profesional yang diperoleh secara sah di UNIVERSITAS 
SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER   tidak dapat dicabut, kecuali mereka yang 
melakukan tindak kejahatan plagiat dalam pembuatan tugas akhir atau skripsi.  
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BAB VII 
SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS DAN 

WEWENANG SETIAP ORGAN UNIVERSITAS STEKOM 
Pasal 32 

Unsur-Unsur Kelembagaan 
 

UNIVERSITAS STEKOM terdiri atas unsur-unsur kelembagaan sebagai berikut :  
 
(1)  Dewan Penyantun; 

(2)  Unsur Pimpinan; 

(3)  Senat Akademik; 

(4)  Unit Penjaminan Mutu; 

(5)  Unsur pelaksana akademik: Program Studi; 

(6)  Unsur pelaksana administratif; 

a. Bagian AAK (Administrasi Akademik); 

b. Bagian AUK (Administrasi Umum dan Keuangan); 

(7)  Unsur penunjang; 

a. Perpustakaan; 

b. Laboratorium; 

c. Pusat Pengabdian Masyarakat. 

Pasal 33 
Dewan Penyantun 

 
(1) Dewan Penyatun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang diajak oleh 

Yayasan PAT untuk ikut membantu memecahkan berbagai permasalahan 
yang ada di UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(2) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh para anggota Dewan Penyantun. 
 
(3) Tata kerja Dewan Penyantun selanjutnya diatur oleh Rektor UNIVERSITAS 

SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER   dalam Peraturan  tersendiri. 
 

Pasal 34 
 

(1) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Badan 
Pengurus Yayasan atas usul Rektor UNIVERSITAS STEKOM   . 
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(2) Sebelum mengajukan usul pengangkatan / pemberhentian sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) Senat Akademik akan memberi pertimbangan 
kepada Pengurus Yayasan dan Pendiri Yayasan. 

 
(3) Masa jabatan dewan penyantun selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali, 

selama-lamanya 2 periode berturut-turut. 
 

Pasal 35 
Unsur Pimpinan 

 
(1) Rektor UNIVERSITAS STEKOM sebagai  penanggung jawab utama pada 

UNIVERSITAS STEKOM, disamping melaksanakan arahan serta kebijakan 
umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan 
pendidikan tinggi atas keputusan Yayasan PAT dengan 
mempertimbangkan saran Senat UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(2) Unsur pimpinan UNIVERSITAS STEKOM terdiri atas : Rektor dan 3 (tiga) 

Wakil Rektor (Puket). 
 
(3) Para pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing 

membidangi kegiatan sebagai berikut: Puket 1, bidang akademik, Puket 2, 
bidang administrasi umum dan puket 3, bidang kemahasiswaan dan 
kemitraan. 
 

(4) Semua pimpinan dan pejabat pada unsur pelaksana akademik, unsur 
pelaksana administrasi, unsur penunjang, dan unsur lain yang telah ada 
dan menjabat sebelum berlakunya  Peraturan Pemerintah  ini, tetap 
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir  masa  
tugasnya  sepanjang  tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 
ini. 

 
(5) Semua  peraturan di  UNIVERSITAS STEKOM masih tetap berlaku 

sepanjang  tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan 
Pemerintah ini. 

 
(6) Semua perjanjian yang dilakukan  UNIVERSITAS STEKOM  dengan pihak 

lain sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku 
sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. 

 
 
 
 

Pasal 36 
Rektor Universitas 
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(1) Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan 
pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta 
pembinaan civitas akademika di lingkungan UNIVERSITAS STEKOM serta 
hubungan dengan lingkungannya. 

 
(2) Dalam pelaksanakan tugasnya, Rektor UNIVERSITAS STEKOM    

bertanggung jawab kepada Yayasan. 
 
(3) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor bidang Akademik 

bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor. 
 
(3) Bilamana Rektor berhalangan tetap, pihak Yayasan selaku penyelenggara 

perguruan tinggi akan mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat 
Rektor yang baru terpilih. 

 
 

Pasal 37 
Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor 

 
Senat Akademik UNIVERSITAS STEKOM akan mengusulkan beberapa calon 
Rektor dan Wakil Rektor UNIVERSITAS STEKOM kepada Yayasan PAT untuk 
dipilih dan diangkat sebagai Rektor dan Wakil Rektor UNIVERSITAS STEKOM 
terpilih. Apabila masa jabatan Rektor UNIVERSITAS STEKOM selama 4 (empat) 
tahun telah habis, dan tidak terpilih kembali maka Yayasan PAT akan 
memberhentikan dengan hormat disertai dengan ucapan terimakasih atas 
pengabdian Rektor dan para Wakil Rektor UNIVERSITAS STEKOM.    

 
Pasal 38 

Tugas Wakil Rektor 
 
(1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang 

Wakil Rektor yang bertanggungjawab  langsung kepada Rektor. 
 
(2) Wakil Rektor I mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin  

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran,  penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat. 

 
(3) Wakil Rektor II mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin 

pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.  
 
(4) Wakil Rektor III mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin 

pelaksanaan kegiatan yang bersifat pendidikan Ko-kurikuler seperti 
kegiatan pelatihan, seminar, kerohanian, olah raga. 
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(5) Wakil Rektor VI mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin 
pelaksanaan kegiatan kemitraan atau kerja sama dengan instansi lainnya. 

 
 

Pasal 39 
Tata Cara Pemilihan Rektor 

 
(2) 6 (enam) bulan sebelum habis masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor, 

Senat Akademik mengadakan rapat untuk memilih beberapa calon Rektor 
dan Wakil Rektor yang baru untuk diajukan kepada Yayasan PAT, 
kemudian pihak Yayasan PAT akan menetapkan Rektor dan para Wakil 
Rektor terpilih. 

 
(2) 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jabatan Rektor lama, Rektor terpilih 

diajukan kepada Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah untuk diteruskan 
kepada Menteri Pendidikan Nasional. 

 
(3) Syarat-syarat calon Rektor dan Wakil Rektor serta tata cara pelaksanaan 

dalam pemilihan Rektor, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan 
Yayasan. 

 
Pasal 40 

 
(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 ayat (2), Wakil 

Rektor I mempunyai fungsi menilik serta mengkoordinasikan kegiatan 
akademik di lingkungan UNIVERSITAS STEKOM meliputi:  
a.  Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan pendidikan dan 

pengajaran serta penelitian. 
b.  Pembinaan tenaga pengajar dan tenaga peneliti. 
c. Persiapan program pendidikan baru berbagai tingkat maupun bidang. 
d. Penyusunan program bagi pengembangan daya penalaran mahasiswa. 
e. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan penelitian 

dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri. 
f. Pengolahan data yang menyangkut pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 
g. Pelaksanaan kegiatan dibidang pengabdian pada masyarakat dalam 

rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh 
masyarakat.  

 
(2)   Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 ayat (3), Wakil 

Rektor II mempunyai fungsi mengawasi dan memelihara ketertiban serta 
mengkoordinasi kegiatan keadministrasian dilingkungan UNIVERSITAS 
STEKOM meliputi:  
a.  Perencanaan dan pengolahan anggaran. 
b.  Pembinaan kepegawaian serta kesejahteraan. 
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c.  Pengelolaan perlengkapan dan inventaris. 
d.  Pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban. 
e.  Pengurusan ketata-usahaan. 
f.  Penyelenggaraan hubungan masyarakat. 
g.  Pengolahan data yang menyangkut bidang administrasi umum. 
 

 (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 ayat (4), Wakil 
Rektor III mempunyai fungsi melaksanakan, serta mengkoordinasikan 
kegiatan-kegiatan dilingkungan UNIVERSITAS STEKOM meliputi : 
a. Pelaksanaan pembinaan mahasiswa serta kegiatan mahasiswa antara 

lain dalam seni budaya dan olahraga sebagai bagian pembinaan civitas 
akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi 
pada umumnya.  

b. Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan kesejahteraan mahasiswa 
serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa.   

c. Pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang 
sudah diprogramkan oleh Wakil Rektor I. 

d. Kerja sama dengan semua pihak dalam setiap usaha dalam bidang 
kemahasiswaan, pengabdian masyarakat dan usaha penunjangnya. 

e. Terciptanya iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu 
pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan 
persatuan bangsa berdasarkan Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 
1945. 

f. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha 
pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai dan tanggung jawab 
yang bersifat akademik. 

 
Pasal 41 

Senat Perguruan Tinggi 
 
(1) Senat Akademik UNIVERSITAS STEKOM merupakan badan normatif dan 

perwakilan tertinggi pada UNIVERSITAS STEKOM yang terdiri atas Rektor 
UNIVERSITAS STEKOM, Guru Besar atau Wakil Dosen.  

 
 (2) Senat UNIVERSITAS STEKOM mempunyai tugas pokok:  

a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan UNIVERSITAS 
STEKOM. 

b.  Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan 
serta kepribadian civitas akademika. 

c.  Merumuskan norma & tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi. 
d.  Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja UNIVERSITAS STEKOM oleh Rektor UNIVERSITAS STEKOM. 
e.  Menilai pertanggung-jawaban Rektor UNIVERSITAS STEKOM atas 

pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan. 
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f.  Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasaan akademik, kebebas-
an mimbar akademik, otonomi keilmuan pada UNIVERSITAS STEKOM. 

g.  Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara UNIVERSITAS 
STEKOM berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk 
diangkat menjadi Rektor dan Dosen yang dicalonkan memangku 
jabatan akademik di atas lektor. 

h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika. 
 

(2) Senat UNIVERSITAS STEKOM diRektori oleh Rektor didampingi oleh 
seseorang Sekretaris yang dipilih  diantara anggota. 

 
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, senat UNIVERSITAS STEKOM dapat 

membentuk komisi-komisi yang  beranggotakan anggota senat 
UNIVERSITAS STEKOM dan bila perlu ditambah anggota lain. 

 
(3) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat UNIVERSITAS 

STEKOM diatur secara tersendiri. 
 
 
 
 
 
 

Pasal 42 
Unit Penjaminan Mutu 

 
(1) Mendorong sumberdaya manusia agar selalu memiliki kesadaran dan 

tanggungjawab akan budaya mutu akademik. 
 
(2) Meningkatkan kompetensi secara terus menerus dalam menangani 

penjaminan mutu akademik secara profesional, bersahabat dan 
berwibawa. 

 
(3) Mendorong menciptakan, mengembangkan dan memelihara secara terus 

menerus sistem penjaminan mutu akademik. 
 

Pasal 43 
Rapat-Rapat 

 
(1) RAPAT SENAT AKADEMIK (RSA), diadakan minimal satu kali dalam satu 

tahun untuk : 
a.  Menyusun dan menetapkan kebijaksanaan Garis-garis Besar 

Perencanaan Penyelenggaraan Program Kerja (GBP3K) UNIVERSITAS 
STEKOM  , yang mencakup Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja  (RAPB) UNIVERSITAS STEKOM. 
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b. Mengajukan GBP3K dan RAPB UNIVERSITAS STEKOM kepada Badan 
Pengurus Yayasan untuk disahkan. 

c.  Menilai dan mengesahkan laporan penggunaan pengangkatan Rektor 
UNIVERSITAS STEKOM. 

d.  Melaksanakan pemilihan dan pengusulan pengangkatan Rektor 
UNIVERSITAS STEKOM. 

e.  Bila telah memungkinkan, menilai dan memberikan keputusan atas 
pemintaan promotor untuk penganugerahan gelar Doktor Honoris 
Causa.  

f.  Ketentuan peraturan dan tata cara RSA yang belum diatur dalam 
Statuta ini  akan diatur dalam peratuaran tersendiri. 

 
(2) RAPAT KERJA (RAKER) UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

KOMPUTER, merupakan suatu lembaga koordinasi diselenggarakan 
minimal satu kali dalam satu bulan dan dipimpin oleh Rektor dengan  
tujuan : 
a. Menjabarkan, menyusun dan menetap peraturan pelaksanaan GBP3KS 

dan RAPB yang telah ditetapkan oleh Senat Akademik UNIVERSITAS 
STEKOM secara teknis opera-sional dalam program  kerja 
UNIVERSITAS STEKOM per semester dan per tahun secara lengkap. 

b. Memantau dan mengarahkan pelaksanaan GBP3S dan RAPB yang 
telah ditetapkan setiap bulannya. 

c. Membuat kaputusan-keputusan yang dianggap perlu demi 
terlaksananya GBP3KS dan RAPB. 

d. Pelaksanaan RKS sedapat mungkin diadakan sekali dalam sebulan, 
sedangkan ketentuan dan tata cara RKS yang belum diatur dalam 
Statuta ini, akan diatur dalam  peraturan tersendiri. 

 
(3) RAPAT-RAPAT LAIN diadakan berdasarkan kepentingan yang ada dan tata 

cara rapat akan diatur dalam peraturan tersendiri. 
 

Pasal 44 
PELAKSANA AKADEMIK 

 
(1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik UNIVERSITAS 

STEKOM yang melaksanakan pendidikan akademik penelitian dan 
pengabdian pada masya-rakat pada dunia usaha dan Industri . 

 
(2) Dalam Program Studi dapat dibentuk unit – unit laboratorium. 
 
(3)  Fakultas terdiri atas Fakultas Desain, Fakultas Komputer, Fakultas Bisnis. 

Unsur pimpinan fakultas oleh Dekan dan Pembantu Dekan dengan unsur 
pelaksana  masing masing pimpinan program studi. 

 
(4) Program Studi terdiri atas : 
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a. Unsur pimpinan  : Ketua Program Studi. 
b. Unsur pelaksana : para Dosen. 
 

(5) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan 
persetujuan badan pengurus Yayasan PAT. 

 
(6) Rektor diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan bisa diangkat 

kembali. 
 
(8) Ketua Program Studi bertanggung-jawab kepada Rektor UNIVERSITAS 

STEKOM. 
 
(9)   Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan 

pengajaran dalam ilmu komputer dan teknologi informasi yang antara lain 
: 
a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran di 

bidang Ilmu Komputer. 
b.  Melaksanakan penelitian dan pengembangan. 
c.  Melaksanakan pengabdian pada masyarakat. 
d.  Melaksanakan pembinaan civitas akademika. 
e.  Melaksanakan kegiatan pelayanan administratif. 

 
Pasal 45 

 
(1) UNIVERSITAS STEKOM dalam menyelenggarakan pendidikan akademik 

melaksanakan penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademik. 
 
(2) Kegiatan penelitian pada satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (1), dapat diselenggarakan di  tingkat program Studi, atau di 
pusat penelitian. 

 
(3)  Penelitian yang bersifat antar bidang, atau multi-bidang dapat 

diselenggarakan di pusat penelitian. 
 

Pasal 46 
Pusat Penelitian 

 
(1) Pusat penelitian adalah unsur pelaksana akademik UNIVERSITAS STEKOM 

dibidang penelitian dilingkungan UNIVERSITAS STEKOM yang berada 
dibawah Rektor. 

 
(2)   Rektor pusat penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor 

UNIVERSITAS STEKOM. 
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(4) Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang Rektor yang bertanggungjawab 
kepada Rektor. 

 
(5) Kegiatan penelitian diselenggarakan oleh UNIVERSITAS STEKOM dalam 

upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teoretik, konsep, metodologi, 
model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi 
dan seni. 

 
(6) Jenis penelitian mencakup penelitian sebidang, antar bidang, lintas bidang 

dan/atau multi bidang. 
 
(7) Penelitian dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa, secara 

perorangan dan/atau kelompok. 
 
(8) Hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual didaftar, 

didokumentasikan dan dipublikasikan. 
 
(9) Penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan UNIVERSITAS 

STEKOM. 
 

Pasal 47 
 
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 46, Pusat Penelitian berfungsi: 
 
(1) Melaksanakan penelitian ilmiah murni dan ilmiah terapan. 
 
(2)   Melaksanakan tugas penelitian untuk menunjang pembangunan. 
 
(3)  Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan 

UNIVERSITAS STEKOM. 
 
(4)   Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta penelitian 

untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional atau wilayah / 
daerah melalui kerja sama antar Perguruan Tinggi di dalam dan di luar 
negeri. 

 
Pasal 48 

 
(1) Pusat Penelitian membawahi sebanyak-banyaknya 5 (lima) bidang, serta 

setiap bidang membawahi sebanyak-banyaknya  4 (empat) seksi. 
 
(2) Pelayanan teknis dan administratif dilingkungan Pusat dilaksanakan oleh 

seorang Kepala Bagian Tata Usaha. 
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Pasal 49 

Pusat Pengabdian Pada Masyarakat 
 
(1) Pusat Pengabdian pada Masyarakat adalah unsur Pelaksana akademik 

UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER dalam bidang 
pengabdian pada masyarakat yang berada dibawah Rektor UNIVERSITAS 
STEKOM. 

 
(2) Pusat Pengabdian pada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan pengabdian pada masyarakat dengan berpedoman pada 
ketentuan yang ditetapkan oleh UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(3) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh UNIVERSITAS 

STEKOM untuk mengamalkan ilmu, teknologi dan seni bagi kepentingan 
masyarakat yang membutuhkan. 

 
(4)  Pengabdian kepada masyarakat bersifat sektor, antar sektor, lintas sector 

dan/atau multi sektor. 
 
(5)  Pengabdian kepada masyarakat harus terprogram secara efisien, sehingga 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama UNIVERSITAS STEKOM 
dengan badan lain. 

 
(6)  Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa 

secara perseorangan, kelompok dan/atau kelembagaan. 
 
(7)  Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan 

dipublikasikan. 
 
(8)  Program pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Lembaga 

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengikuti prinsip akuntabilitas, 
transparansi dan menyentuh masyarakat berpendapatan rendah. 

 
(9)  Penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat diatur dengan 

Peraturan UNIVERSITAS STEKOM. 
 

Pasal 50 
 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23, Pusat Pengabdian pada 
masyarakat mempunyai fungsi : 
 
(1) Mengamalkan teknologi dalam bidang Ilmu Komputer. 
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(2) Membantu relevansi program UNIVERSITAS STEKOM dengan kebutuhan 
masyarakat. 

 
(3) Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. 
 
(4) Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah / daerah dan 

konsepsi pembangunan yang sesuai untuk pembangunan wilayah/ daerah 
melalui kerjasama antar Perguruan Tinggi didalam dan di luar negeri. 

 
Pasal 51 

 
(1) Pusat Pengabdian pada Masyarakat membawahi sebanyak-banyaknya 5 

(lima) biidang Pengabdian pada Masyarakat yang akan memberikan 
bantuan pelayanan pendidikan pada masyarakat, guna peningkatan 
kecerdasan dan ketrampilan, serta pelayanan dan bantuan pada 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan, dan setiap bidang membawahi 
membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi. 

 
(3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Rektor Pusat Pengabdian 

Masyarakat dibantu oleh seorang Sekretaris. 
 
(3) Pelayanan teknis dan administratif di lingkungan Pusat dilaksanakan oleh 

seorang Kepala Bagian Tata Usaha. 
 

Pasal 52 
 
(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

KOMPUTER adalah sarana penunjang teknis dari bagian tugas pokok 
UNIVERSITAS STEKOM yang berada di bawah Rektor UNIVERSITAS 
STEKOM. 

 
(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

KOMPUTER mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang tertentu yang 
bersifat teknis dan yang tidak dapat dilakukan oleh unit organik di 
UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(3) Unit Pelaksana Teknis UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER 

dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada 
Rektor UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(4) Besar kecilnya Unit Pelaksana Teknis UNIVERSITAS STEKOM ditentukan 

berdasarkan beban kerja. 
 

Pasal 53 
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(1) Selain Unit Pelaksana Teknis (UPT) Percetakan dan Penerbitan dan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Komputer Grafis yang meliputi bidang reklame 
dan Promosi di UNIVERSITAS STEKOM dan juga ada Unit Pelaksana 
Teknis Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (UPTKBM). 

 
(2) UPTBKM adalah wadah Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan 

secara sistimatis dan intensif kepada mahasiswa  dalam rangka 
pembinaan, pengembangan mental, kepribadian sebagai mahasiswa 
UNIVERSITAS STEKOM 

 
(4) Pedoman umum tentang organisasi UPTBKM dan pelayanan yang 

diberikan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan  Pelaksanaan tersendiri 
oleh Rektor UNIVERSITAS STEKOM. 
 

Pasal 54 
KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI 

 
(1) Semua unsur UNIVERSITAS STEKOM  dalam  pelaksanaan tugasnya 

masing-masing menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, 
baik dilingkungan UNIVERSITAS STEKOM  maupun dengan instansi  lain 
untuk  kesatuan gerak yang serasi dengan tugas pokoknya. 

 
(2) Dalam  melaksanakan  ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) 

: 
    a. Dibidang akademik, Rektor UNIVERSITAS STEKOM bertanggung jawab 

kepada Badan Pengurus Yayasan dan melaporkan hal-hal yang perlu 
kepada pejabat pemerintah yang berwenang atas Perguruan Tinggi 
Swasta di Indonesia. 

    b. Dibidang administrasi dan keuangan, Rektor UNIVERSITAS STEKOM 
bertanggung jawab kepada Yayasan PAT dan Badan Pendiri Yayasan. 

 
Pasal 55 

Masa Jabatan 
 
Masa jabatan para pejabat struktural di UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
KOMPUTER    adalah sebagai berikut : 
 
(1) Masa jabatan Rektor selama 5 (lima) tahun, ia dapat diangkat kembali 

dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode berturut-turut. 
 
(2) Masa jabatan Wakil Rektor selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat 

kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode berturut-
turut.  
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(3)  Masa jabatan Ketua Program Studi dan Program Studi selama 3 (tiga) 
tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih 
dari dua periode berturut-turut. 

 
(4)   Masa jabatan Rektor Pusat Penelitian selama 3 (tiga) tahun, dan dapat 

diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode 
berturut-turut. 

 
(5)   Masa jabatan Sekretaris Pusat Penelitian selama 3 (tiga)  tahun, dan dapat 

diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh  lebih dari dua periode 
berturut-turut. 

 
(6) Masa Jabatan Kepala Bidang selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat 

kembali. 
(7) Pengurus Yayasan diperbolehkan untuk merangkap jabatan pada 

struktural pimpinan Universtitas Teknologi Komputer. 
 

Pasal 56 
 

(1) Lembaga dipimpin oleh seorang  Kepala  dan  dibantu oleh seorang 
Sekretaris  dan Rektor Bidang. 

 

(2) Kepala Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 
 

(3) Sekretaris,  Rektor  Bidang, dan  Rektor  Pusat diangkat dan diberhentikan 
oleh Rektor atas usul Kepala Lembaga. 

 

(4) Pimpinan lembaga diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat 
diangkat kembali  dengan ketentuan tidak  boleh  lebih dari2 (dua) kali 
masa jabatanberturut-turut. 
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PASAL 57 
Unsur Pelaksana Administrasi 

 
(1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi UNIVERSITAS STEKOM yang 

berfungsi menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi. 
 

(2) Biro terdiri atas: Biro Administrasi Keuangan, Biro Administrasi Umum, Biro 
Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Perencanaan dan Sistem Informasi. 
 

(3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh 
Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. 
  

(4) Rincian tugas Biro  Administrasi Umum, Biro Akademik dan 
Kemahasiswaan, Biro Perencanaan dan Sistem Informasi diatur dalam 
Organisasi dan Tata Kerja UNIVERSITAS STEKOM. 
 

(5) Biro Administrasi Keuangan dipimpin seorang Kepala Biro Administrasi 
Keuangan dan  berkedudukan sebagai  Pejabat Keuangan dengan tugas 
khusus di bidang keuangan. 
 

(6) Tugas dan kewajiban Pejabat Keuangan adalah sebagai berikut: 
a. Membantu Pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis; 
b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan Anggaran UNIVERSITAS 

STEKOM; 
c. Melakukan pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja 

UNIVERSITAS STEKOM; 
d. Menyelenggarakan pengelolaan kas UNIVERSITAS STEKOM; 
e. Melakukan pengelolaan administrasi hutang-piutang UNIVERSITAS 

STEKOM; 
f. Membantu Pimpinan UNIVERSITAS STEKOM menyusun  kebijakan 

pengelolaan 
g. barang, aset tetap, dan investasi UNIVERSITAS STEKOM; 
h. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan 

UNIVERSITAS STEKOM; 
i. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 

UNIVERSITAS STEKOM. 
 

(7) Pejabat Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta 
bertanggung jawab kepada Rektor. 
 

PASAL 58 
Unsur Penunjang 

 
Unsur Penunjang terdiri atas: Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Unit 
Teknologi Informasi dn Komunikasi, Unit kewirausahaan,Pusat Bahasa, Unit 
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Layanan Mata  Kuliah Umum,  Unit Penerbitan, Unit  Job Placement Center dan 
unit lain yang diperlukan. 

 
PASAL 59 

 
(1) Perpustakaan adalah tempat pelayanan informasi ilmiah bagi sivitas 

akademikayang dapat berupa sebagai bahan pustaka, jurnal ilmiah, 
skripsi, tesis, dan disertasi tersimpan dalam bentuk hasil cetak, mikrofilm, 
maupun dalam media elektronik. 
 

(2) Perpustakaan berfungsi mendukung kegiatan UNIVERSITAS STEKOM. 
 

(3) Perpustakaan dipimpin oleh seorang  Kepala  yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. 
 

(4) Kepala  Perpustakaan  diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat 
diangkat kembali  dengan ketentuan tidak boleh lebih dari2 (dua)  kali 
masa jabatan berturut-turut. 
 

(5) Rincian tugas  Perpustakaan dan syarat menjadi  Kepala  Perpustakaan  
diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja UNIVERSITAS STEKOM. 

 
PASAL 60 

 
(1) Laboratorium komputer adalah tempat pelayanan kegiatan ilmiah bagi 

sivitas akademika  dan  berfungsi  melakukan koordinasi penelitian dalam  
bidang komputer dan desain dan bekerja sama dengan Jurusan/Program 
Studi. 

 
(2) Laboratorium komputer melakukan  kegiatan penelitian dengan teknologi 

tinggi yang berskala nasional dan atau global. 
 
(3) Laboratorium komputer dapat bekerja sama dengan Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat,  Jurusan,  Program Studi, dan 
lembaga lain di luar UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(4) Laboratorium komputer dipimpin oleh seorang  Kepala  yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. 
 
(5) KepalaLaboratorium komputer  diangkat untuk  masa 4 (empat) tahun dan 

dapat diangkat kembali  dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua)  
kali masa jabatan berturut-turut. 
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(6) Rincian tugas  Laboratorium komputer dan syarat menjadi  Kepala 
Laboratorium komputer  diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja 
UNIVERSITAS STEKOM. 

(7) Laboratorium komputer lainnya dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan. 
 

PASAL 61 
 

(1) Unit Ilmu komputer dan teknologi informasi  berfungsi membantu 
UNIVERSITAS STEKOM melakukan kegiatan akademik dan non akademik 
di bidang Ilmu komputer dan teknologi informasi. 
 

(2) Unit Ilmu komputer dan teknologi informasi dipimpin oleh seorang  Kepala  
yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab 
kepada Rektor. 

 
(3) Kepala  Ilmu komputer dan teknologi informasi diangkat untuk masa  

jabatan  4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali  dengan ketentuan 
tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 

 
(4) Unit  Ilmu komputer dan teknologi informasi dapat bekerja sama dengan 

unit dan lembaga lain di dalam dan di luar UNIVERSITAS STEKOM. 
 
(5) Rincian tugas  Unit  Ilmu komputer dan teknologi informasi dan syarat 

menjadi Kepala  Ilmu komputer dan teknologi informasi  diatur dalam 
Organisasi dan Tata Kerja UNIVERSITAS STEKOM. 

 
Pasal  62 

 
(1) Unit Layanan Mata Kuliah Umum berfungsi membantu UNIVERSITAS 

STEKOM melakukan kegiatan akademik untuk mata kuliah tertentu yang 
bersifat lintas fakultas. 
 

(2) Unit Layanan Mata Kuliah Umum dipimpin oleh seorang  Kepala  yang 
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada 
Rektor. 
 

(3) Rektor Unit Layanan Mata Kuliah Umum  diangkat untuk masa 4 (empat) 
tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 
2  (dua)  kali masa jabatan berturut-turut. 
 

(4) Rincian tugas  Unit Layanan Mata Kuliah Umum dan syarat menjadi  
Rektor Unit Mata Kuliah Umum diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja 
UNIVERSITAS STEKOM. 
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Pasal  63 
 

(1) Unit Penerbitan berfungsi membantu  UNIVERSITAS STEKOM melakukan 
kegiatan akademik berupa penerbitan bahan pustaka bagi kalangan 
pendidikan tinggi. 
 

(2) Unit  Penerbitan  dipimpin oleh seorang  Kepala  yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. 
 

(3) Rektor Unit Penerbitan  diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat 
diangkat kembali  dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2  (dua)  kali 
masa jabatanberturut-turut. 
 

(4) Rincian tugas  Unit  Penerbitan  dan syarat menjadi  Kepala  Penerbitan  
diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja UNIVERSITAS STEKOM. 

 
Pasal  64 

Unsur Pemantauan dan Evaluasi 
 

Unsur Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas Pusat Jaminan Mutu dan Satuan 
Pengendali Internal. 

 
Pasal 65 

 
(1) Pusat Jaminan Mutu  adalah  unsur pemantauan dan evaluasi  yang  

berfungsi mendukung kegiatan  UNIVERSITAS STEKOM dalam 
memberikan  jaminan  mutu  akademik UNIVERSITAS STEKOM. 
 

(2) Pusat Jaminan Mutu dipimpin oleh seorang Rektor yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. 
 

(3) Rektor Pusat Jaminan Mutu  diangkat untuk masa 4 (empat) tahun  dan 
dapat diangkat kembali  dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2(dua)  
kali masa jabatan berturut-turut. 
 

(4) Rincian tugas Pusat Jaminan Mutu diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja 
UNIVERSITAS STEKOM.  

 
Pasal 66 

 
(1) Satuan Pengendali Internal adalah unsur pemantauan dan evaluasiyang 

berfungsimendukung kegiatan UNIVERSITAS STEKOM dalam  pengawasan 
internal  UNIVERSITAS STEKOM  di bidang non akademik. 
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(2) Satuan Pengendali Internal  dipimpin oleh seorang Rektor yang diangkat 
dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. 
 

(3) Rektor Satuan Pengendali Internal  diangkat untuk masa 4 (empat) tahun 
dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 
2(dua) kali masa jabatan berturut-turut. 
 

(4) Rincian tugas Satuan Pengendali Internal  diatur dalam Organisasi dan 
Tata Kerja UNIVERSITAS STEKOM. 

 
Pasal 67 

Pusat Bisnis 
 

(1) Pusat Bisnis  adalah  unsur  yang  berfungsi  mendukung UNIVERSITAS 
STEKOM dalam penggalangan dana  dalam bentuk usaha komersial  
secara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 

(2) Pusat  Bisnis  dipimpin oleh seorang Kepala  yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. 
 

(3) Kepala  Pusat  Bisnis  diangkat untuk masa  selama-lamanya  4 (empat) 
tahun dan dapat diangkat kembali  dengan ketentuan tidak boleh lebih 
dari 2  (dua)  kali masa jabatan berturut-turut. 
 

(4) Dalam Pusat Bisnis dapat dibentuk unit-unit bisnis sesuai dengan 
kebutuhan. 
 

(5) Rincian tugas Pusat Bisnis diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja 
UNIVERSITAS STEKOM. 
 

Pasal 68 
Unsur Pelayanan Umum 

 
(1) Unsur Pelayanan Umum  adalah  unit    yang  berfungsi  mendukung 

kegiatan UNIVERSITAS STEKOM dalam  pelayanan  umum yang tidak 
terkait dengan tugas utama UNIVERSITAS STEKOM. 
 

(2) Unsur Pelayanan Umum terdiri atas  Unit  Pembinaan Agama,  Unit 
Pelayanan Kesehatan, dan unit-unit lain yang diperlukan. 
 

(3) Unsur Pelayanan Umum  dipimpin oleh seorang  Kepala  yang diangkat 
dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. 
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(4) Kepala  Unit Pembinaan Agama dan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan  
diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan 
ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 
 

(5) Rincian tugas  Unsur Pelayanan Umum  diatur dalam Organisasi dan Tata 
Kerja UNIVERSITAS STEKOM 
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BAB VIII 
Dosen dan Tenaga Kependidikan UNIVERSITAS STEKOM 

Pasal 69 
 
(1)   Kelompok Pengajar (Dosen) di UNIVERSITAS STEKOM mempunyai tugas 

melaksanakan pendidikan, dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 
pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya / ilmunya, serta 
memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dan minat mahasiswa di dalam proses pendidikannya. 

 
(2) Kepangkatan dan tatacara penerimaan dan pemberhentian tenaga 

pengajar dengan semua ketentuannya diatur secara tersendiri dalam 
Peraturan Pelaksanaan Yayasan tentang Kepegawaian. 

 
(10) Dalam menjalankan tugasnya sebagai Dosen, maka seluruh Dosen 

dituntut oleh kode etik Dosen UNIVERSITAS STEKOM. 
 

Pasal 70 
Tenaga Kependidikan 

 
(1) Tenaga kependidikan di UNIVERSITAS STEKOM terdiri dari atas dosen dan 

tenaga penunjang akademik. 
 
(2) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahlian 

diangkat oleh Yayasan dengan tugas utama mengajar pada UNIVERSITAS 
STEKOM. 

 
(3) Dosen dapat merupakan dosen biasa, luar biasa, dan dosen tamu. 
 
(4)   Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga 

tetap UNIVERSITAS STEKOM. 
 
(5)   Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap UNIVERSITAS 

STEKOM. 
 
(6)   Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat menjadi dosen 

UNIVERSITAS STEKOM dalam jangka waktu tertentu. 
 
(7) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Dosen dan pemberhentian Dosen 

serta pejabat-pejabat di UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
KOMPUTER   diatur tersendiri dalam Peraturan Pelaksanaan Yayasan. 
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Pasal 71 
 
(1) Jenjang jabatan fungsional dosen pada dasarnya terdiri dari Asisten Ahli, 

Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. 
 
(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan  

fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
(3) Jabatan fungsional dosen terdiri dari dosen pada program pendidikan 

akademik. 
 
(4) Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dari yang 

terendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturan 
atau ketentuan yang berlaku. 

 
Pasal 72 

 
(1) Syarat untuk menjadi dosen tetap adalah: 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa; 
b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
c. Memiliki kualifikasi sebagai dosen; 
d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi; 
b. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan 

bangsa dan negara. 
 

(2) Dosen tetap  memiliki jabatan  fungsional dengan tugas utama mengajar 
dan membimbing mahasiswa, mengembangkan ilmu 
pengetahuan/teknologi/seni, dan melakukan pengabdian kepada 
masyarakat. 
 

(3) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada Ayat 
(1) adalah memiliki kemampuan akademik membimbing calon doktor yang 
ditunjukkan dengan kualifikasi doktor  dan memiliki karya ilmiah,  karya-
karya lain yang bermutu  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  
dalam  peraturan  yang berlaku. 

 
(4) Untuk dapat diangkat menjadi guru besar, harus diperoleh persetujuan  

dari Senat UNIVERSITAS STEKOM melalui usulan dari Jurusan/Fakultas 
yang bersangkutan dengan persetujuan Senat Fakultas. 

 
(5) Guru besar diangkat oleh Menteri atas usul pimpinan UNIVERSITAS 

STEKOM setelah mendapat persetujuan dari Senat UNIVERSITAS 
STEKOM. 



STATUTA UNISTEKOM   

 

 

 

 

 

Yayasan Prima Agus Teknik (YPAT) No. AHU-3235.AH.01.04 Tahun 2010 49 
 

 
Jl. Majapahit 605 Semarang (024) 6710144 – yayasanpatsmg@gmail.com 

 
 
(6) Sebutan guru besar/profesor hanya dapat digunakan selama 

bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi. 
 
(7) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat 

kembali menjadi guru besar di UNIVERSITAS STEKOM sebagai 
penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus. 

 
(8) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
(9) Hak dan kewajiban guru besar emeritus diatur melalui Surat Keputusan 

Rektor. 
 

Pasal 73 
 

(1) Tugas pokok, wewenang, tanggung  jawab dan etika dosen diatur dengan 
Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan Senat 
UNIVERSITAS STEKOM 

 
(2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu 

memperhatikan etika yang berlaku 
 

(3)  Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen tetap 
dan tidak tetap diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang 
berlaku. 

 
Pasal 74 

Unsur Pelaksana Administratif 
 
(1) Pelaksana administrasi Akademik pada UNIVERSITAS STEKOM meliputi 

bidang Administrasi Akademik Kemahasiswaan seperti:  
Administrasi Nilai Hasil Ujian, Jadwal Akademik, Kartu Mahasiswa dan 
bidang ini bisa dikembangkan sesuai perkembangan UNIVERSITAS 
STEKOM. 
 

(2) Pelaksana Administrasi Umum UNIVERSITAS STEKOM, meliputi Adminitrasi 
Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Administrasi Pendaftaran 
Mahasiswa baru dan bisa dikembangkan sesuai perkembangan 
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER. 

 
(3)  Unsur pelaksana administrasi Akademik dan administrasi Umum 

sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh 
dan bertanggung jawab kepada Rektor UNIVERSITAS STEKOM. 
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Pasal 75 
 
Untuk dapat diangkat dalam jabatan tenaga administrasi, seorang calon harus 
memenuhi semua persyaratan yang diatur didalam peraturan dan ketentuan 
khusus tentang tenaga administrasi di UNIVERSITAS STEKOM.  
 

Pasal 76 
 
Semua pegawai UNIVERSITAS STEKOM diwajibkan untuk memenuhi dan 
mematuhi semua tata-tertib kepegawaian UNIVERSITAS STEKOM dan 
menjalankan semua tugas dan  tanggung-jawabnya masing-masing dengan 
penuh rasa tanggungjawab. 

 
Pasal 77 

Sumber Daya Manusia 
 
(1) Pegawai UNIVERSITAS STEKOM adalah semua orang yang bekerja 

didalam lingkungan UNIVERSITAS STEKOM atas pengangkatan Badan 
Pengurus Yayasan ataupun Rektor UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(2)  Sumberdaya manusia UNIVERSITAS STEKOM merupakan tenaga 

penyelenggara kegiatan UNIVERSITAS STEKOM meliputi tenaga 
kependidikan, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi yang 
memiliki status sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
(3)  Pembinaan sumberdaya manusia UNIVERSITAS STEKOM 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 
UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(4)  Pembinaan sumberdaya manusia dituangkan dalam platform perencanaan 

pengembangan karier yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu 
sesuai dengan norma-norma kepangkatan dan jabatan yang berlaku. 

 
(5)  Setiap tenaga penyelenggara program akademik mengindahkan statuta, 

ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNIVERSITAS STEKOM. 
 

Pasal 78 
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(1) Pegawai di UNIVERSITAS STEKOM terdiri atas Tenaga Pengajar / Dosen 
(tenaga fungsional akademik) tetap dan tidak tetap, serta tenaga 
administrasi tetap dan tidak tetap. 

 
(2) Pengangkatan dan/atau penunjukkan dosen-dosen didasarkan atas 

pertimbangan kemampuan, kualifikasi akademik dan keprofesionalannya . 
 
(3)  Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor 

Kepala dan Guru Besar, sesuai dengan ketentuan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Setiap tenaga kependidikan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk 

mengabdi dan meningkatkan keahlian serta mencapai prestasi 
setinggitingginya dalam disiplin keilmuannya. 

 
Pasal 79 

 
Tenaga penunjang akademik adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab 
utama memfasilitasi peningkatan kegiatan akademik meliputi laboran, 
pustakawan, teknisi, programmer dan pengembang pembelajaran. 
 

Pasal 80 
 

(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 dengan mengacu pada peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
(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 81 
 
Untuk dapat diangkat dalam jabatan tenaga pengajar, seorang calon harus  
terpanggil untuk mengabdi di UNIVERSITAS STEKOM dan memenuhi angka 
kredit yang ditentukan serta mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan 
pendidikan dan pengajaran,  penelitian, pengabdian pada masyarakat di 
UNIVERSITAS STEKOM. 
 

Pasal 82 
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Untuk dapat diangkat dalam jabatan tenaga administrasi,  seorang calon  harus 
memenuhi semua persyaratan yang diatur  didalam  peraturan dan ketentuan 
khusus tentang tenaga administrasi di UNIVERSITAS STEKOM. 
 

Pasal 83 
 
Semua pegawai UNIVERSITAS STEKOM diwajibkan untuk memenuhi semua 
tata-tertib kepegawaian UNIVERSITAS STEKOM dan menjalankan semua  tugas  
dan  tanggung-jawabnya masing-masing dengan penuh rasa tanggung-jawab. 
 

Pasal 84 
 
Hak dan kewajiban seorang pegawai disesuaikan dengan tugas dan tanggung-
jawab yang dibebankan kepadanya.  

 
Pasal 85 

Studi Lanjut 
 

(1) Untuk menunjang pengembangan karier Dosen dan Pegawai diberikan 
kesempatan untuk studi lanjut atau pelatihan yang dapat menunjang 
tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 

 
(2) Biaya studi lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ditanggung 

sepenuhnya oleh Yayasan PAT. 
 
(3) Kewajiban pegawai yang mendapatkan kesempatan studi lanjut adalah 

masuk dalam masa ikatan dinas yang lamanya 2n + 1, dimana n adalah 
lamanya masa studi. 

 
(4) Pegawai yang berada dalam masa ikatan dinas tidak boleh mengundurkan 

diri sebelum masa ikatan dinasnya selesai. 
 

Pasal 86 
Kewajiban Dosen Terhadap Profesi 

 
 (1) Dosen menyadari bahwa kualitas layanan yang diberikannya kepada 

profesi pendidikan memberikan pengaruh kepada kehidupan mahasiswa 
dan kualitas bangsa pada masa-masa yang akan datang.  Oleh karena itu 
Dosen harus berusaha sekuat tenaga meningkatkan standar profesinya, 
memperbaiki kualitas layanan, meningkatkan iklim yang dapat menjamin 
mutu pendidikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang profesional 
dan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan para pemuda 
tertarik pada profesi pendidikan. 

 
(2)   Untuk memenuhi terhadap profesi tersebut, maka Dosen: 
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a. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas mengajarnya, yang 
meliputi : perencanaan serta penyajian kuliah yang menarik, selalu 
hadir di kelas sesuai jadwal, menyampaikan materi kuliah sesuai 
dengan silabus yang ditetapkan oleh Rektor UNIVERSITAS STEKOM, 
memberikan nilai secara adil sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan oleh UNIVERSITAS STEKOM. 

b. Mengembangkan standar mutu pendidikan yang tinggi sesuai dengan 
kemampuan akademik, integritas kepribadian dan etika profesional. 

c. Tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai dosen yaitu dengan 
menerima imbalan uang atau barang dari mahasiswa di kelasnya, atau 
memberi bahan kuliah yang tidak sesuai dengan tujuan bidang 
keahlian yang ingin dicapainya. 

d. Selalu mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan 
untuk memutakhirkan diri dalam penguasaan ilmu pengetahuan di 
bidangnya melalui jurnal-jurnal terbaru, publikasi ilmiah dan keikut-
sertaan dalam organisasi-organisasi Profesi lokal, nasional maupun 
internasional. 

e. Selalu mencari metode baru atau cara-cara yang efektif dalam 
menyampaikan materi kuliah melalui presentasi bahan kuliah yang 
menarik, dan juga termasuk kriteria dan metode penilaian terhadap 
mahasiswa guna meningkatkan motivasi mahasiswa dalam belajar dan 
berjuang untuk berprestasi sebaik mungkin.  

f. Memajukan pengetahuan dalam bidang ilmunya dengan jalan 
melakukan penelitian, membuat tulisan dan analisis, dan mengajukan 
makalah dalam  pertemu-an-pertemuan profesi. 

g. Membantu teman sejawat dalam kegiatan-kegiatan akademik dan non 
akademik. 

h. Selalu menjunjung tinggi martabat akademik dan profesi Dosen / staf 
pengajar. 

i. Menghargai hak orang lain untuk berbeda pendapat. 
j. Mencegah penyalahgunakan kedudukan Profesinya. 

 
Pasal 87 

Kewajiban Dosen Terhadap mahasiswa 
 
(1) Dosen berkewajiban mendorong mahasiswa untuk merealisasi potensinya 

sebagai seorang warga negara yang berguna. Karena itu Dosen berusaha 
agar mahasiswanya berjiwa kritis, memperoleh ilmu pengetahuan dan 
pemahaman, serta mengamalkan ilmu pengetahuan untuk tujuan-tujuan 
yang bermanfaat. 

 
(2) Untuk memenuhi kewajibannya terhadap mahasiswa, maka dosen harus : 

a. Mendorong mahasiswa untuk bertindak mandiri dalam mencapai cita-
citanya. 
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b. Tidak menghalangi-halangi mahasiswa untuk memperoleh dan 
menyatakan pendapat-pendapat yang berbeda yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

c. Tidak  menyimpang  dari tujuan  kurikulum  yang  menjadi tanggung 
jawabnya. 

d. Berusaha melindungi mahasiswa dari kondisi yang merugikan 
kemajuan belajarnya, mengganggu kesehatannya dan mengancam 
keamanan. 

e.   Menjujung tinggi harkat dan martabat mahasiswa. 
f. Berbuat adil terhadap mahasiswa dalam segala tindakannya dan 

keputusannya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial 
ekonomi, melainkan menggunakan perbedaan itu sebagai potensi 
untuk memajukan peserta didik  serta memupuk rasa persatuan dan  
kesatuan dalam kasih persaudaraan. 

g.  Menjauhkan diri dari usaha memanfaatkan mahasiswa bagi 
kepentingan pribadi. 

h. Merahasiakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas, 
kecuali kalau informasi ini dituntut oleh kepentingan profesi atau 
hukum, maka informasi   dapat disampaikan dalam koridor yang etis. 

i. Tidak  memberi pelajaran ekstra kepada mahasiswa  dengan imbalan. 
j.   Menghargai mahasiswa sebagai individu, melindungi hak mereka, 

memperhatikan dan berusaha membantu memecahkan masalah 
mereka, dan memberikan nasihat menurut ajaran Agamanya atau 
Profesinya. 

 
 
 
 

Pasal 88 
Kewajiban Dosen terhadap Dosen Lain 

 
(1) Dosen mempunyai tanggung jawab untuk membantu Dosen lain dalam 

hal-hal yang menyangkut pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian 
dan pengabdian pada masyarakat. 
   

(2)  Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka Dosen ; 
a. Tidak membicarakan kekurangan dan kelemahan Dosen lain. 
b. Berusaha menjaga kewibawaan sesama Dosen. 
c. Dalam menunaikan tugas dan memecahkan masalah, berusaha 

berkonsultasi dengan sejawat. 
d. Bersedia memberi dan menerima saran dan nasehat dari sejawat 

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dan 
pengabdian masyarakat. 
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e. Menghindari cara paksaan atau perlakuan khusus yang dapat 
mengganggu / merintangi teman sejawat dalam mengambil 
keputusan yang Profesional. 

f. Memberikan pertimbangan mengenai sejawat menurut keadaan yang 
sebenarnya, jika diminta untuk kepentingan dirinya atau lembaga. 
 

Pasal 89 
Kewajiban Dosen Terhadap Masyarakat 

 
Terhadap masyarakat, Dosen memiliki tanggung jawab untuk : 
(1) Memberikan gambaran yang benar kepada masyarakat tentang 

lembaganya, dan tidak mencampuradukkan pandangan pribadinya dengan 
pandangan resmi lembaga. 
 

(2)   Memberikan gambaran dan ungkapan yang benar kepada masyarakat 
tentang fakta dan masalah pendidikan. 
 

(3)  Tidak menggunakan nama dan fasilitas lembaga untuk kepentingan pribadi 
dalam bidang politik dan kehidupan  kemasyarakatan. 
 

(3)  Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi 
pandangan dan keputusan profesionalnya sebagai Dosen, ataupun 
menawarkan imbalan demi kepentingan pribadi. 

 
 
 
 
 
 

Pasal 90 
Sanksi Pembinaan, Disiplin,  Pemberhentian dan Tata Tertib 

Kepegawaian 

 
Berhentinya seseorang dari status kepegawaian UNIVERSITAS STEKOM bisa 
karena berakhirnya tugas atau masa jabatan yang bersangkutan, 
mengundurkan diri, meninggal dunia atau melanggar tata-tertib kepegawaian di 
UNIVERSITAS STEKOM. 
 

Pasal 91 
 
Tindakan disiplin dikenakan terhadap para pegawai merupakan tindakan 
pembinaan dan penertiban bagi  mereka yang melanggar tata-tertib dan kode 
etik kepegawaian yang berlaku di UNIVERSITAS STEKOM. 
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Pasal 92 
 
Langkah-langkah tindakan disiplin adalah sebagai berikut; nasehat dan teguran 
lisan, peringatan tertulis, tindakan pendisiplinan dan pemberhentian. 
 

Pasal 93 
 
Pelaksanaan tindakan pendisiplinan bergantung pada jenis pelanggaran yang 
dilakukan oleh pegawai UNIVERSITAS STEKOM   dan tidak harus mengikuti 
urut-urutan yang terdapat dalam pasal 92. 
 

Pasal 94 
 

Semua hal mengenai kepegawaian yang belum diatur dalam  Statuta ini, akan 
diatur dalam peraturan kepegawaian UNIVERSITAS STEKOM  secara tersendiri. 
 

Pasal 95 
 

Honorarium dan semua jenis tunjangan diberikan, sebagai imbalan kerja dan 
pengabdian, kepada pegawai di UNIVERSITAS STEKOM sesuai dengan hak dan 
kewajibannya di UNIVERSITAS STEKOM. 

 
 

 
Pasal 96 

 
Besarnya  honorarium dan semua jenis tunjangan lainnya, termasuk pensiun, 
diatur dalam peraturan tersendiri dengan berpedoman pada ketetapan khusus 
yang dikeluarkan Yayasan untuk hal ini. 

 
 
 

Pasal 97 
 
Persyaratan dan tata cara penerimaan dan pengangkatan pegawai, diatur 
dalam  peraturan tersendiri, yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan 
atas usul Rektor UNIVERSITAS STEKOM dengan  persetujuan Dewan Pendiri 
Yayasan. 
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 BAB IX 
MAHASISWA DAN ALUMNI PTS 

 
Pasal 98 

Alumni UNIVERSITAS STEKOM 
 
(1)  Alumni perguruan tinggi adalah seseorang yang telah menyelesaikan 

seluruh tugas dan kewajiban pendidikannya (tamat) dari perguruan tinggi 
yang bersangkutan. 
 

(2)  Alumni perguruan tinggi dapat membentuk organisasi alumni yang 
bertujuan untuk membina hubungan dengan perguruan tinggi yang 
bersangkutan dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan 
pendidikan perguruan tinggi. 

 
Pasal 99 

Hak dan Kewajiban Mahasiswa 
 

(1)  Mahasiswa UNIVERSITAS STEKOM 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 UNIVERSITAS STEKOM diatur 

dalam suatu ketentuan yang dibuat untuk itu oleh Rektor atas persetujuan 
Senat UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(3)   Mahasiswa mempunyai hak : 

a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab untuk 
menuntut dan mengkaji teknologi Ilmu Komputer sesuai dengan 
norma dan  susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. 

b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan pelayanan dibidang 
akademik sesuai dengan panggilan, minat, bakat, kegemaran dan 
kemampuannya. 

c.  Memanfaatkan fasilitas UNIVERSITAS STEKOM dalam rangka proses 
belajar. 

d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung-jawab atas 
program studi yang diikuti, khususnya dalam penyelesaian studinya. 

e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi 
yang di-ikutinya serta informasi nilai hasil belajar. 

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

g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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h. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan / 
organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur 
kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat. 

i.  Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana 
memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi 
atau program studi yang hendak dimasuki, bilamana daya tampung 
perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan. 

j.  Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UNIVERSITAS 
STEKOM. 

k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat. 
 

(2) Pelaksanaan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1) diatur 
oleh Rektor UNIVERSITAS STEKOM.  

 
Pasal 100 

 
(1)  Setiap mahasiswa berkewajiban untuk : 

a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi 
mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan 
peraturan UNIVERSITAS STEKOM. 

b. Mematuhi dan melaksanakan semua tugas, peraturan / ketentuan 
UNIVERSITAS STEKOM   . 

c.  Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban 
dan keamanan UNIVERSITAS STEKOM. 

d. Menjaga kewibawaan dan nama baik UNIVERSITAS STEKOM. 
e. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kebudayaan nasional Indonesia. 

 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh 

Rektor UNIVERSITAS STEKOM. 
 

Pasal 101 
 

(1)  UNIVERSITAS STEKOM 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 102 
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(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 UNIVERSITAS STEKOM 

dibentuk, diatur dan dikelola atas prakarsa mahasiswa sendiri dengan 
bimbingan dan persetujuan Rektor. 

 
(3)  Atribut kemahasiswaan dan penggunaannya diatur oleh Rektor sesuai 

Peraturan UNIVERSITAS STEKOM. 
 

Pasal 103  
ALUMNI 

 

(1)  Alumni UNIVERSITAS STEKOM merupakan bagian dari warga 
UNIVERSITAS STEKOM dan turut meningkatkan peranan serta menjaga 
citra dan nama baik UNIVERSITAS STEKOM di masyarakat. 

 
(2)  Alumni UNIVERSITAS STEKOM membentuk organisasi alumni yang 

bertujuan untuk membina hubungan dengan UNIVERSITAS STEKOM, 
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 104 

 
(1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran, minat, kegemaran dan 

kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada 
UNIVERSITAS STEKOM dibentuk organisasi kemahasiswaan. 
 

(2)  Organisasi kemahasiswaan di UNIVERSITAS STEKOM diselenggarakan 
dari, oleh dan untuk mahasiswa. 

 
(3)  Organisasi kemahasiswaan di UNIVERSITAS STEKOM merupakan 

perwakilan tertinggi mahasiswa UNIVERSITAS STEKOM dan disebut Senat 
Mahasiswa Perguruan Tinggi  yang selanjutnya disingkat SMPT. 

 
(4)  Pengurus organisasi kemahasiswaan di UNIVERSITAS STEKOM 

bertanggung-jawab kepada pimpinan satuan penyelenggara pendidikan 
yang membawahinya. 
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat  (2), ayat  (3), dan 

ayat (4) diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional. 
 

Pasal 105 
 
Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri. 
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BAB X 
KERJASAMA KELEMBAGAAN 

 
Pasal 106 

 
(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 kelembagaan dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana akademik 

dan/atau unit pelaksana teknis dengan persetujuan Rektor dan sesuai 
dengan Peraturan UNIVERSITAS STEKOM. 

 
Pasal 107 

Kerjasama Antar Perguruan Tinggi 
 
(1) Dalam  pelaksanaan  kegiatan akademik,  UNIVERSITAS STEKOM dapat 

menjalin kerjasama dengan perguruan  tinggi dan/atau lembaga-lembaga 
lain baik di dalam maupun di  luar negeri. 

 
(2) Kerjasama akademik bertujuan untuk menggalang kemitraan guna 

meningkatkan mutu sivitas akademika, Tri Darma Perguruan Tinggi dan 
fasilitas kampus. 

(3)  Kerjasama dalam lingkup UNIVERSITAS STEKOM ditetapkan oleh Rektor 
dengan persetujuan senat dan dalam lingkup Program Studi atau 
sederajat harus diketahui dan disetujui oleh Rektor. 

 
(4)  Kerjasama dengan pihak lain dapat berbentuk alih kepakaran, penelitian, 

magang, pemanfaatan sumber daya, penerbitan karya ilmiah dan lain-lain. 
 
(5)  Hasil yang diperoleh dari kerjasama dimanfaatkan untuk kepentingan 

pengembangan UNIVERSITAS STEKOM dan/atau unit yang bersangkutan. 
 
(6) Kerjasama   sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat   (1)   dapat berbentuk: 

a.  Tukar menukar dosen / mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan 
akademik. 

b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan 
akademik. 

c.  Penerbitan bersama Karya ilmiah. 
d.  Penyelenggaraan  bersama  seminar  atau  kegiatan ilmiah  lainnya. 
e.  Penyelenggaraan Gelar Bersama. 
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f. Penyelenggaraan Gelar Ganda. 
g. Program kembaran 
h. Pemagangan. 
i. Pejaminan Mutu Internal. 
h.  Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu. 

 
(7)  Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan 

sepanjang tidak mengganggu tugas pokok UNIVERSITAS STEKOM.   
 

(8) Pelakanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus 
berisi kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga-lembaga lain 
di luar negeri  mengikuti Peraturan yang berlaku. 
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BAB XI 
SARANA DAN PRASARANA PT 

 
 

Pasal 108 
 

(1) Pengelolaan pusat informasi ketenagakerjaan (Job Placement) yang 
dibutuhkan oleh alumni maupun mahasiswa serta instansi pemerintah 
maupun swasta yang memerlukan informasi tentang tenaga lulusan 
UNIVERSITAS STEKOM. 

  
(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang 

berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku bagi pengelolaan  kekayaan milik negara. 

 
 
(3)  Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang 

berasal dari masyarakat dan usaha yang tidak bertentangan dengan 
undang-undang dan peraturan RI yang berlaku, diluar penggunaan dana 
Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara diatur dengan ketentuan yang 
ditetapkan UNIVERSITAS STEKOM dengan persetujuan Senat Akademik 
UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(4) Tata cara dan pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh 

daya guna yang efektif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 
UNIVERSITAS STEKOM, di atur oleh Rektor UNIVERSITAS SAINS DAN 
TEKNOLOGI KOMPUTER. 

 
(5)  Sarana dan prasarana UNIVERSITAS STEKOM adalah semua fasilitas 

utama dan penunjang penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi dan 
program UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(6)  Sarana dan prasarana UNIVERSITAS STEKOM merupakan milik negara, 

milik masyarakat dan milik UNIVERSITAS STEKOM yang berada di bawah 
pengawasan dan tanggung jawab Rektor. 

 
(7)  Sivitas akademika, karyawan dan organisasi yang berkaitan dengan 

UNIVERSITAS STEKOM, dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia 
secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan 
mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(8)  Setiap kerja sama dengan pihak luar yang menggunakan sarana dan 

prasarana UNIVERSITAS STEKOM, diberi tugas dan kewajiban serta 
wewenang dalam pengelolaan, pemanfaatan dan perawatan sarana dan 
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prasarana UNIVERSITAS STEKOM, sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku di UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(9)  Pemanfaatan sarana dan prasarana UNIVERSITAS STEKOM dalam rangka 

kerjasama diutamakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tri 
Darma Perguruan Tinggi. 

 
(10) Sarana dan prasarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya 

diutamakan dan dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada 
mahasiswa dan dosen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tri 
Darma Perguruan Tinggi. 
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BAB XII 
  KEUANGAN DAN KEKAYAAN 

 
Pasal 109 

 
(1) Pembiayaan UNIVERSITAS STEKOM diperoleh dari  Yayasan PAT. 
 
(2) Pembiayaan UNIVERSITAS STEKOM diperoleh dari sumber pemerintah, 

masyarakat dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan undang-
undang atau peraturan pemerintah yang berlaku. 

 
(3) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah baik dalam bentuk 

anggaran rutin maupun anggaran pembangunan diatur sesuai dengan 
peraturan perundang-undang-an yang berlaku. 

 
(4) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana UNIVERSITAS 

STEKOM berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: 
a.  Sumbangan Pengembangan Institusi ( SPI ) 
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). 
c. Uang Kuliah ( SKS ) 
d.  Biaya seleksi masuk perguruan tinggi. 
e.  Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi 

UNIVERSITAS STEKOM   . 
f.  Hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non 

pemerintah. 
g.  Bentuk usaha mandiri yang didirikan secara resmi oleh 

UNIVERSITAS STEKOM dengan persetujuan Yayasan PAT. 
g.  Penerimaan dari masyarakat lainnya. 

 
(5) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari usaha-usaha yang 

tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku 
diatur sesuai dengan peraturan Yayasan PAT. 

 
(6) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan 

atas pola prinsip tidak mencari keuntungan. 
 

Pasal 110 
 
(1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan UNIVERSITAS 

STEKOM untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang 
berasal dari masyarakat.  

 
(2) UNIVERSITAS STEKOM menyelenggarakan pembukuan terpadu 

berdasarkan peraturan tata buku. 
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(3) Pembukuan keuangan UNIVERSITAS STEKOM diperiksa oleh aparat 
pemeriksa dan pengawas dari pejabat fungsional Yayasan PAT. 
 

Pasal 111 
 
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNIVERSITAS SAINS DAN 
TEKNOLOGI KOMPUTER setelah disetujui oleh Senat UNIVERSITAS SAINS DAN 
TEKNOLOGI KOMPUTER  diusulkan oleh Rektor UNIVERSITAS STEKOM kepada 
Yayasan PAT untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) 
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER. 
 

Pasal 112 
 
Rektor UNIVERSITAS STEKOM membuat laporan  pertanggung jawaban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) kepada Yayasan PAT setelah disetujui 
oleh Senat UNIVERSITAS STEKOM di setiap akhir tahun Akademik 
UNIVERSITAS STEKOM. 
 

Pasal 113 
 
Rektor UNIVERSITAS STEKOM menyusun usulan  struktur biaya / tarif dan tata 
cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, 
setelah disetujui oleh Senat akademik disampaikan Rektor UNIVERSITAS 
STEKOM kepada  Badan Pengurus Yayasan untuk disahkan. 
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BAB XIII 
  SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  

 
Pasal 114 

 
(1) Tata cara pengawasan mutu dan efisiensi UNIVERSITAS STEKOM 

dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu sesuai dengan peraturan dan 
perundangan yang berlaku. 

 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan 

penilaian berkala yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga 
kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan 
prasarana, tata-laksana, administrasi akademik, kepegawaian, keuangan 
dan kerumah-tanggaan. 

 
(3)  Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh badan 

akreditasi yang diangkat oleh pemerintah. 
 
(4) Menteri Pendidikan dan Kebudayan menetapkan langkah-langkah 

pembinaan terhadap UNIVERSITAS STEKOM berdasarkan  hasil 
pengawasan mutu dan efisiensi. 

 
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4) diatur oleh pemerintah. 
 
(6)  Senat UNIVERSITAS STEKOM melakukan pengawasan penyelenggaraan 

kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi serta bidang administrasi umum dan 
keuangan melalui komisi yang dibentuk khusus. 

 
(7)  Pengawasan melekat sebagai bagian dari kegiatan manajemen, dilakukan 

oleh semua pejabat dan bilamana perlu oleh tim pengawas yang diangkat 
oleh Rektor sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
(8)  Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan 

pedoman yang berlaku. 
 
(9)  Pengawasan dari luar UNIVERSITAS STEKOM dilakukan sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 115 
 

(1)  Akreditasi sebagai suatu upaya untuk meningkatkan mutu lembaga 
dan/atau program perlu dilakukan secara sistematis, terprogram, dan 
berkesinambungan berdasarkan standar yang berlaku. 
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(2) Akreditasi wajib diperhatikan oleh semua unsur untuk memperoleh 

kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan menghadapi 
perkembangan ilmu, teknologi dan seni. 

 
(3)  Ketua Program Studi bertanggung jawab secara teknis untuk pembinaan 

mutu dan akreditasi. 
 
(4)  Ketua Program Studi wajib memfasilitasi upaya pembinaan mutu dan 

akreditasi yang dilakukan oleh program studi. 
 

Pasal 116 
Kode Etik, Penghargaan Dan Sanksi 

 
 
Kode Etik Tenaga Fungsional UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
KOMPUTER: 
 
(1) Dosen menghormati harkat dan martabat manusia, termasuk peserta didik 

yang merupakan sasaran pengabdiannya sesuai dengan ajaran Agama dan 
nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. 

 
(2) Sementara dosen memerlukan kebebasan untuk belajar dan mengajar serta 

menemukan kebenaran dalam melaksanakan tugasnya, ia harus menyadari 
bahwa profesi yang dipilihnya menuntut keahlian, mutu kerja, tanggung 
jawab serta pengabdian yang tinggi. Dosen menyadari sepenuhnya 
besarnya tanggung jawab pekerjaan sebagai pendidik dan oleh sebab itu 
perlu menegakkan prinsip-prinsip kode etik dan profesional yang dianut 
bersama di UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(3) Untuk melaksanakan profesinya, dosen dituntut untuk melaksanakan 

kewajiban-kewajiban terhadap profesi, mahasiswa, dosen lain dan 
masyarakat. 

 
Pasal 117 

Penghargaan 
 
(1) UNIVERSITAS STEKOM dapat memberikan penghargaan kepada 

tenaga Dosen, tenaga Administrasi dan Mahasiswa yang telah berprestasi 
luar biasa bagi kemajuan UNIVERSITAS STEKOM. 

 
(2) Persyaratan, tata cara pemberian penghargaan diatur oleh penyelenggara 

perguruan tinggi dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 118 
 
(1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh setiap warga 

UNIVERSITAS STEKOM. 
 
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan 

tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan statuta ini dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
(3) Perubahan terhadap statuta ini diperlihatkan dalam rapat Senat Akademik 

UNIVERSITAS STEKOM. 
 
 
 
 
 

BAB XV 
PENUTUP 

 
Pasal 119 

 
Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan dan  tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan 
apabila dikemudian hari ternyata Statuta ini tidak sesuai lagi dengan ketentuan 
peraturan perundang - undangan atau tuntutan perkembangan, maka 
penyesuaiannya harus dilakukan atas persetujuan Senat UNIVERSITAS 
STEKOM, Rektor UNIVERSITAS STEKOM dan oleh Yayasan PAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditetapkan  : di Semarang 
Pada Tanggal : 12 Agustus  2020 

  
  Ketua Yayasan PAT 
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 Mars Caroline Wibowo, S.T., M.Mm.Tech 
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