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Bahwa dalam rangka ikut berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, pada tanggal
30 Mei 1963 oleh Yayasan Pendidikan Akademik Teknik Surabaya (YPATS) , yang kemudian
berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya (YPTS) , telah didirikan Perguruan
Tinggi dengan bentuk Akademi Teknik Surabaya (ATS) yang merupakan asal mula berdirinya
lnstitut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS), dengan tujuan membentuk manusia seutuhnya
melalui pembinaan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni berdasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa ITATS sebagai suatu Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Surabaya,
memikul tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang
disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan didorong oleh tuntutan kebutuhan
masyarakat.

Bahwa ITATS sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang mandiri, dalam menyelenggarakan
tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada STATUTA-ITATS.

Bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan di ITATS maka disusun STATUTA-ITATS
sebagai landasan kerja yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 , dan Peraturan-Peraturan Pemerintah lainnya yang terkait,
serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya
(AD/ART-YPTS).
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KETENTUAN UMUM

PASAL

1

L
Dalam Statuta lnstitut TeknologiAdhi Tama Surabaya yang dimaksud dengan,
(1) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa lndonesia dan
yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945..

(2)

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

Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan

menengah di jalur pendidikan sekolah.

lnstitut Teknologi Adhi Tama Surabaya disingkat ITATS adalah lembaga pendidlkan yang
menyelenggarakan pendidikan tinggidalam bidang ilmu pengetahuan, teknologidan seni.
Statuta ITATS adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan
untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional
sesuai dengan tujuan ITATS, berisi dasar-dasar yang digunakan sebagai rujukan pengembangan
peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di ITATS.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan perkuliahan serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sesuai
dengan sasaran program studi ITATS, berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.

Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep,
metodologi, modelatau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi.
(7) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
(B)
Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
(e)
Dosen ITATS adalah tenaga pendidik atau kependidikan di ITATS yang diangkat oleh YPTS
dengan tugas utama mengajar, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(10) Tenaga kependidikan terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik.
(11) Tenaga non-kependidikan adalah pegawai ITATS yang diangkat oleh YPTS dengan tugas
memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di ITATS.
(12) Mahasiswa ITATS adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITATS.
(1 3)
Alumni ITATS adalah mereka yang tamat pendidikan darisalah satu program studidi ITATS.
(14) Pimpinan ITATS adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi di tingkat lnstitut.
(1 5)
Senat ITATS adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi ditingkat lnstitut.
(16) Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik dalam berpikir,
berperilaku sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas keilmuan sesuai nilai-nilai yang
berlaku di bidang agama, adat istiadat, kesusilaan dan sopan santun serta tolok ukur moral dan

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

(23)
(24)
(25)
(26)

akhlak.

Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki dosen dan mahasiswa untuk secara
dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan
pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
Kebebasan ririmbar akademik adalah kebebasan dosen untuk mengemukakan pendapat
dalam lingkungan serta forum perguruan tinggi baik dalam bentuk ceramah, seminar
maupun kegiatan akademik lainnya.
Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma kaidah
keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.
Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional.
Dewan Penyantun ITATS adalah unsur penunjang yang terdiri dari tokoh-tokoh
masyarakat yang ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan ITATS.
Tridarma Perguruan Tinggi adalah fungsi dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi
yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya disingkat YPTS adalah Badan
Hukum Penyelenggara Pendidikan Tinggi ITATS.
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai
maksud atau tujuan penyelenggataan tridarma perguruan tinggi.
Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu
proses
penyelengg araan tridarma perguruan tinggi'
'Fasilitas
adalah-iegala sesuatu yang dapat memudahkan proses penyelenggaraan
tridarma perguruan tinggi.
bertanggung jawab

(4)

BAB II
JATI DIRI
PASAL. 2
NILAI - NILAI

Sinergi
(2) | = lntegritas
(3) I = lnovasi
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(1)

S=

(4)

memelihara etika.
:Menginisiasi gagasan dan melaksanakan perubahan terus menerus
untuk perbaikan dan pengembangan.
P = Profesional : Bekerja dengan penuh tanggung jawab , dengan komitmen tinggi
untuk memberikan hasil terbaik.
P = Pelayanan Prima : Melayani setiap civitas internal maupun eksternal, memahami harapan
setiap civitas , serta memberi melebihi dari yang diharapkan.

(5)

kesatuan untuk kebersamaan , bersikap
saling menghargai , serta saling membantu.
: Menjunjung tinggi kejujuran , tanggung jawab dan selalu konsisten

: Semangat mengutamakan

PASAL.3-a
VISI

Menjadi perguruan tinggi yang unggul , mandiri , bermartabat , dan berwawasan nasional serta
mengahsilkan lulusan yang mampu menciptakan karya-karya inovasi berbasis riset di bidang sains
, teknologi dan seni bertaraf internasional dengan menjunjung tinggi keberlanjutan dan wawasan
lingku ngan.

PASAL 3.b
Mtsr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Menjamin terciptanya kondisi atmosfer akademis yang kondusif bagi pengembangan
kepribadian yang baik dan kemandirian.
Mengembangkan kerjasama dengan alumni dalam rangka mendukung perkembangan institusi
yang lebih profesional
Menyelenggarakan pendidikandengan standarNasional/internasional.
Menerapkan Student Centered Learning untuk meningkatkan kreativitas , kemampuan penalaran
dan imajinasi , serta wawasan keberlanjutan , keselamatan dan lingkungan.
Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai kebutuhan
masyarakat, fferkesinambungan, serta memperhatikan isu-isu terbaru.
Mengembangkan kemampuan entre preneur dan manajerial yang menjunjung tinggi etika dan
budaya.

Mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara global.
Mengembangkan kerjasama bersama perguruan tinggi lain , industri , masyarakat dan pemerintah
untuk memajukan kegiatan pendidikan , penelitian dan pengabdian masyarakat.
Menjaga atmosfer kampus yang mendukung kompetisi sehat bagi seluruh civitas akademik.

PASAL 4
DASAR DAN FUNGSI

) ITATS menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
(2) ITATS berfungsi mengembangkan watak anak didik yang bermartabat, beriman dan

(1

kreatif, mandiri dan bertanggung jawab.

(5)

PASAL 5
POLA ILMIAH POKOK
(1)

Dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, ITATS
L
berorientasi pada pola ilmiah

(2)

pokok.

Pola ilmiah pokok ITATS adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, tetifrotogi

dan/atau seni melalui pembinaan sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan untuk
menunjang industrialisasi.

PASAL 6
IDENTITAS
(1)

ITATS adalah perguruan tinggi swasta yang memiliki otonomi keilmuan di bidang teknologi, dan

(2)
(3)

berkedudukan di Surabaya.
ITATS sebagai Institusi pendidikan didirikan pada tanggal 30 Mei 1963.
ITATS berpedoman pada:

Tujuan pendidikan nasional.
Kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan.
Kepentingan masyarakat.
PASAL 7
LAMBANG, LOGO & BENDERA
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Lambang ITATS adalah Tugu Pahlawan Kota Surabaya yang benrvarna coklat, dengan roda gigi
berwarna merah dan sayap yang siap terbang berwarna kuning serta bermahkota tiga lintasan
elektron yang berwarna putih. Jumlah sayap tujuh belas sisi tugu dan roda gigi sebanyak delapan
gigi serta jumlah bulu empat puluh lima.
Arti lambang: Dengan semangat lTAgustus 1945 ITATS siap berkembang dan menantang segala
rintangan demi cita-cita luhur bangsa dan menjawab tuntutan teknologi dalam upaya mewujudkan
Tridarma Perguruan Tinggi.

Logo lnstitut Teknologi Adhi Tama Surabaya berbentuk bulat lonjong / oval tanpa titik sudut
dengan perbandingan lebar : tinggi = 4 '. 5 yang di dalamnya memuat lambang ITATS. Warna
dasar bulatan kuning dengan tulisan hitam "ITATS" warna dasar lambang biru muda.
Bendera lnstitut Teknologi Adhi Tama Surabaya beruvarna kuning, biru, merah yang bermakna:
Warna kuning agung Biru kesatria dan merah berani; berarti lnstitut Teknologi Adhi Tama
Surabaya adalah sosok yang agung berjiwa kesatria dan berani menghadapi segala bentuk
tantangan demi kebenaran dan keadilan. Ukuran bendera lebar : panjang = 2'.3.
Bendera Fakultas ditentukan warna dasar yang sesuai Fakultas masing-masing dengan logo
ITATS di dalamnya. Warna dasar masing-masing Fakultas ditentukan dalam surat keputusan
Rektor.
Bentuk, warna dan ukuran sebagaimana tercantum dalam lampiran.

PASAL 8
BUSANA AKADEMIK & ALMAMATER

(1)

Busana akademik ITATS adalah busana kebesaran yang dipakai oleh anggota Senat ITATS, terdiri
dari toga dan topi berwarna hitam dengan kalung warna emas yang digunakan pada upacara
akademik.

(2)
(3)

Busana akademik terdiri atas: toga jabatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar, anggota
Senat ITATS wakildosen, dan toga wisudawan beserta kelengkapannya.
Busana almamater mahasiswa ITATS: Jaket benrvarna biru laut, muts berwarna hitam kom bi nasi
merah dengan emblem ITATS yang dipakai pada kegiatan-kegiatan yang melembaga.

(6)

PASAL 9
TOGA
(1)

(2)
(3)

Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik: Dies Natalis, Pengukuhan jabatah Guru
&
Besar, wisuda, dan pemberian penghargaan akademik.
Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan oleh lulusan ITATS pada upacara wisuda.
Bentuk warna dan kelengkapan busana akademik sesuai lampiran,

PASAL 10
HYMNE & MARS ITATS

(1)
(2)
(3)

Hymne ITATS dengan judul Gema ITATS adalah syair dan lagu yang mengungkapkan
kebanggaan jati diri ITATS yang diperdengarkan pada upacara akademik.
Mars ITATS adalah syair dan Lagu untuk membangkitkan semangat dan persatuan almamater.
Syair dan Lagu dicantumkan dalam lampiran.

BAB III
YAYASAN PENDIDIKAN TEKNIK SURABAYA . (YPTS)
PASAL 11
(1)

(2)

(3)

(4)

Yayasan ini pada mulanya bernama Yayasan Pendidikan Akademi Teknik Surabaya didirikan
pada tanggal 30 Mei 1963 berdasarkan Akte Notaris nomor 131 oleh wakil Notaris Gusti Djohan
yang berkedudukan di Surabaya.
Mulai tanggal 26 Maret 1965 berdasarkan Akte Notaris nomor 98 oleh Wakil Notaris Gusti Djohan
yang berkedudukan di Surabaya. Yayasan Akademi Teknik Surabaya diubah namanya menjadi
Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya, disingkat YPTS yang berkedudukan di Surabaya.
Bahwa berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris Ariek
Wijayanto,SH di Sidoarjo , Anggaran Dasar YPTS telah disesuaikan sebagaimana tersebut dalam
ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang - undang Nomor 16 Tahun 2001 , dan telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Rl
tanggal 511 -2007 Nomor 2.
YPTS adalah Badan Hukum Penyelenggara ITATS yang mempunyaifungsi pokok
a. Mengelola Lembaga Pendidikan ITATS dengan mengacu pada dasar pelaksanaan dan
pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara proporsional dan profesional.
b. Mengelold seluruh aset milik Yayasan.
c. Mengelola Keuangan Yayasan.
d. Mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan , yang terdiri dari tenaga
pendidik dan tenaga non pendidik berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Yayasan,
e. Mengangkat dan memberhentikan Rektor , Wakil Rektor , Direktur PPS , Dekan , Ketua
Jurusan dan Pejabat Struktural ITATS lainnya berdasarkan keputusan rapat Pengurus
:

f.
g

Yayasan.

Menyetujui dan menetapkan pembukaan dan atau penutupan Program Studi

di ITATS

,

dengan mempertimbangkan masukan atau usulan Pimpinan ITATS.
Menyetujui dan menetapkan struktur tarip yang berlaku di ITATS , antara lain :-Gaji / Honor
,Uang Transport dan Tunjangan lainnya bagi Pelaksana Kegiatan Yayasan dan SPP , SDP
biaya praktikum , serta biaya lainnya bagi Mahasiswa ITATS.
Menerima , mengoreksi dan menyetujui atau menolak dengan catatan program kerja Rektor
,

h.

i.
j.
(5)

ITATS.

Menerima , mengoreksi dan menyetujui atau menolak dengan catatan laporan pertanggung
jawaban Rektor ITATS.
Menetapkan STATUTA ITATS sebagai landasan kerja bagi Pelaksana Kegiatan Yayasan.
YPTS dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana yang^dimaksud pada ayat (4) mengacu
pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPTS.

(71

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

PASAL 12
TUJUAN PENDIDIKAN

trs
f:.,
lF"-

Tujuan ITATS menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan
akademik dan menerapkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

PASAL 13
KEBEBASAN AKADEMIK

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Rektor memberikan kesempatan agar setiap dosen dan mahasiswa dapat melaksanakan
kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri, sesuai
dengan aspirasi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap dosen dan mahasiswa mengupayakan
agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik ITATS.
Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap dosen
dan mahasiswa harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya
sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang
memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di ITATS sesuai dengan norma
dan kaidah keilmuan.
ITATS dapat mengundang tenaga ahli dari luar ITATS, untuk menyampaikan pikiran dan
pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan
akademik.
Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk
memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Senat ITATS merumuskan tata cara pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar
akademik yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
PASAL 14
OTONOMI KEILMUAN

(1)
(2)

Dalam rangkaopengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dosen dan mahasiswa
berpedoman pada otonomi keilmuan.
Perwujudan otonomi keilmuan di lingkungan ITATS dirumuskan oleh Senat ITATS.
PASAL 15
JENJANG DAN JALUR PENDIDIKAN

(1)
(2)

(3)

ITATS menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional.
ITATS memilikidan mengelola 4 (empat) Fakultas, yaitu:
a. Fakultas Teknologi Sipil dan Perencanaan.
b. Fakultas Teknologi lndustri.
c. Fakultas Teknologi Mineral dan Kelautan.
d. Fakultas Teknologi lnformasi
Programsarjana,meliputiJurusan:
a. Teknik Sipil.
b. Arsitektur
c. Teknik Lingkungan.
d. Desain Produk
e. Teknik Mesin
f Teknik Etektro
(8)

j

g. Teknik lndustri
h. Teknik Kimia

i.
j.

Teknik Perkapalan
Teknik Pertambangan
k. Teknik Geologi
l. Teknik lnformatika
m. Sistem lnformasi
n. Sistem Komputer
(4)

(5)

L

!'

Program magister dengan program studi:

a.
b.

Magister Teknik Lingkungan
Magister Teknik lndustri

ITATS dalam melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dapat membuka dan/atau
menutup fakultas, program Pascasarjana, jurusan dan program studi atas pertimbangan Senat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas persetujuan yayasan.

PASAL 16
TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

(1)

(2)
(3)

Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk penguasaan ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau seni.

Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik untuk mampu menerapkan keahlian
tertentu.

Penjabaran ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Rektor dalam panduan akademik.

PASAL 17
BAHASA PENGANTAR

Bahasa pengantar menggunakan bahasa lndonesia, apabila diperlukan dapat menggunakan bahasa
asing dan/atau bahasa daerah.
PASAL 18
KURIKULUM

(1)

Kurikulum di lingkungan ITATS ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang
berlaku.

(2)

Rektor menetapkan peraturan akademik dan kurikulum setelah mendapatkan pertimbangan dan
masukan dari Senat ITATS.

(3)

Evaluasi dan perubahan kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun,dan

(4)

perbaikan materi pembelajaran dapat dilakukan terus menerus.
Kurikulum meliputi kurikulum inti dan institusional.

PASAL 19
PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

(1)

(2)
(3)

Terhadap kegiatan dan kemampuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat
berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
Ujian dapat diseienggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program
studi, ujian skripsi/tugas akhir, ujian tesis dan ujian disertasi.
Aturan dan tata cara penilaian diatur dalam peraturan akademik-

(e)

PASAL 20
MAHASISWA PUTUS KULIAH

Rektor dapat menetapkan mahasiswa putus kuliah berdasarkan kriteria yang ditetapkan fengan
mempertimbangkan peraturan pemerintah serta masukan dari Pimpinan ITATS.

PASAL 21
KALENDER AKADEMIK
Penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dilakukan berdasarkan kalender akademik yang
ditetapkan dalam surat keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat ITATS.

PASAL 22
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan cara tatap muka dan meliputiperkuliahan, seminar,

tugastugas, praktikum, praktek kerja lapangan, dan tutorial.
Pendidikan di ITATS dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS).

Tahun akademik dibagi menjadi dua semester (semester Gasal dan semester Genap) yang masingmasing minimal 16 minggu.
Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam
suatu jenjang pendidikan.
Setiap mahasiswa pada akhir program pendidikannya diwajibkan menulis skripsi/ tugas akhir untuk
program Sarjana dan tesis dan disertasi untuk Pascasarjana.
Tata cara pelaksanaan ayat (1) s/d (6) diatur dalam Peraturan pada "Buku Panduan Akademik ITATS"
yang selalu disempurnakan setiap tahun akademik.

PASAL 23
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

(1)

Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran,
menyelesaikan masalah dan/atau menghasilkan penemuan baru dalam ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni. '

(2)

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan upaya dalam memberikan sumbangan untuk
meningkatkan mutu kehidupan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau

(3)

Ayat (1)dan (2) berpedoman pada program utama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis ITATS.
Ayat (1) dan (2) yang berkaitan dengan satu bidang ilmu tertentu dilaksanakan di Jurusan/Program
Studi terkait sesuai aturan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
ditetapkan oleh Rektor.
Ayat (1) dan (2) yang bersifat lintas bidang ilmu atau Lintas Jurusan/Program Studi dilaksanakan oleh
pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai aturan penyelenggaraan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.

seni.

(4)

(5)

(6)

(7)

Koordinasi penyelenggaraan, penjaminan dan pengendalian kualitas penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama-

sama dengan Satuan Penjaminan Mutu.
Pengembingan penelitian merupakan pengembangan kualitas, kuantitas, relevansi, iklim, efisiensi,

efektititas, produktivitas, sustainability (kesinambungan),

dan manfaat penelitian dengan

mengutamakan diseminasihasil penelitian dan perolehan Hak atas Kekayaan lntelektual (HaKl).

(B)

pengembangan pengabdian kepada masyarakat merupakan pengembangan kualitas, kuantitas,

relerTansi, elfisiensi, efektifitas, produktiviias, sustainability
masyarakat.
(10)

dan manfaat pengabdian

kepada

PASAL 24
PEMBERIAN GELAR, SEBUTAN DAN PENGHARGAAN

(1)
(2)

Lulusan program pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar

akademik.

n'

Gelar lulusan program pendidikan akademik adalah Sarjana untuk program pendidikan Srjana,

(5)
(6)

Magister dan Doktor untuk program pendidikan Pascasarjana.
Lulusan program profesional diberi hak menggunakan sebutan profesional.
Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik dengan mencantumkan
hLlruf "S" untuk sarjana dan huruf "M" untuk magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan mencantumkan huruf "Dr".
Sebutan profesional untuk lulusan program pendidikan profesional ditempatkan di belakang nama

(7)

Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesional meliputi:

(3)
(4)

(8)

pemilik.

a.
b.

Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik, profesional yang harus dipenuhi.
Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan yang harus dipenuhi.

ITATS dapat memberi penghargaan gelar Doktor kehormatan (Honoris Causa) kepada seseorang yang

telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan aturan yang

(9)

berlaku.

Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Dewan Pertimbangan Fakultas dan dikukuhkan
oleh Senat ITATS.

PASAL 25
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

(1)
(2)
(3)

ITATS membina hubungan kerja sama dengan sesama perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri
maupun dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri.

Hubungan kerja sama seperti dimaksudkan dalam ayat (1) didasarkan atas asas-asas kesamaan
kedudukan, saling menguntungkan, dan kepentingan timbal balik.
Pengadaan dan pelaksanaan setiap kerja sama didasarkan atas ketentuan peraturan yang

berlaku dan dilaporkan kepada Yayasan untuk mendapat persetujuan.
PASAL 26
PARADIGMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

(1)

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi ITATS, melalui Rencana Strategis yang telah
ditetapkan, pbnyelenggaraan pendidikan ITATS diarahkan pada pencapaian kinerja yang
berorientasi pada peningkatan kualitas yang berkesinambungan dengan paradigma
penyelenggaraan:

a. gvatuiii diri sebagai
b.

c.
d.

(2)
(3)

upaya untuk melihat realitas diri dan sebagai titik tolak dalam
perencanaan dan pengembangan.
Otonomi sebagai bentuk kemandirian yang dimiliki ITATS dalam mewujudkan Tridarma
Perguruan Tinggi.
ntuntaOititas seOagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pengguna, masyarakat
dan Negara.
Akreditasi sebagai bentuk pengakuan atas kinerja yang dicapai.

paradigma penyelenggaraan ITATS

di

bidang sumber daya didasarkan pada

kesinambungan antara kewenangan dan akuntabilitas.
Penyelenggiraan pendidikan ITATS dilakukan berdasarkan Strategi ITATS.

(11)

asas

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

PASAL 27
STRUKTUR ORGANISASI ITATS
*J*

#-

(1)

Organisasi ITATS terdiri dari:

a. Rektor , Wakil
b. Senat ITATS.

c.

Rektor dan Organisasi dibawah Koordinasi Wakil Rektor.

Fakultas dan Jurusan.

d. Program Pascasarjana ( PPs ).
e. Satuan Penjaminan Mutu ( SPM

f.

).

Lembaga Peneltian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
g. Pusat Bahasa.
h. Perpustakaan.
i. Organisasi Kelengkapan.

(2)

Unsur-unsur organisasi yang tersebut dalam ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi sesuai
kebutuhan serta sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.

PASAL 28
DEWAN PENYANTUN

(1

)

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

Dewan Penyantun terdiri dari pejabat pemerintah dan atau tokoh masyarakat yang
mempunyai tugas ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan ITATS,
terutama yang berhubungan dengan upaya memperoleh dukungan, bantuan masyarakat,
dan kerja sama dari lnstansi Pemerintah , Dunia Usaha dan Dunia lndustri.
Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat
persetujuan Yayasan.
Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua, didampingi oleh seorang Sekretaris yang
masing-masing dipilih dari dan oleh para anggota dewan penyantun.
Masa kerja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa kerja Rektor.
Hal-hal yang menyangkut fungsi dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor
ITATS dengan persetujuan Yayasan.
Dewan Penyantun mengadakan rapat bersama pimpinan ITATS minimal 2 (dua) kali
setahun.
PASAL 29

REKTOR

(1)
(2)

Rektor adalah pimpinan ITATS yang bertanggung jawab langsung kepada YPTS.
Rektor mempunyai tugas:
a. Memimpin penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, membina tenaga kependidikan,
tenaga non-kependidikan, dan mahasiswa, serta hubungan dengan lingkungannya
berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.
b. Membina dan melaksanakan komunikasi dan kerja sama dengan instansi, lembaga
pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam rangka peningkatan tridarma ITATS.
c. Memimpin penyusunan Rencana Strategis, Rencana Operasional, dan Rencana Kerja
Tahunan ITATS untuk diajukan kepada Yayasan guna mendapat persetujuan.
d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan tahunan serta pada akhir
masa jabatannya kepada Pengurus Yayasan.
e. Mengembangkan, memelihara, dan mendayagunakan secara optimal segala sumber daya
yang-Oimitit<ilTATs dalam menunjang tridarml perguruan tinggi, serta kerja sama internal

dan eksternal.

(12l-

,
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

.

Mengembangkan sistem manajemen pendidikan tinggi, termasuk mengembangkan sistem
penjaminan dan pengendalian kualitas tridarma perguruan tinggi.
g. Membina hubungan dengan lingkungan perguruan tinggi lain dan masyarakat dalam
rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya institut.
Rektor diangkat dan diberhentikan oleh yayasan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dap'dapat
diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan ITATS tidak dibeharkan
merangkap jabatan di YPTS maupun di Perguruan Tinggi lain.
Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang berada
dibawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
Wakil Rektor terdiri atas:
a. Wakil Rektor I Bidang Akademik (Warek.l).
b. Wakil Rektor ll Bidang Penelitian , Pengabdian Masyarakat , Pengelolaan Keuangan
(Hibah / Bantuan) Dan Kerjasama (Warek.ll).
c. Wakil Rektor lll Bidang Kemahasiswaan, Alumni , Promosi dan Penerimaan Mahasiswa
Baru (Warek.lll).
Pada akhir masa jabatan , Rektor berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung
jawaban kinerja dan keuangan kepada Yayasan pada rapat khusus yang diadakan untuk itu.
Bilamana suatu saat Rektor berhalangan tidak tetap , maka Rektor menunjuk Wakil Rektor
atau Wakil Rektor ll dan ataupun Wakil Rektor lll untuk bertindak sebagai Pelaksana Harian
Rektor (Plh) , setelah mendapat persetujuan Yayasan.
Bilamana suatu saat Rektor berhalangan tetap , maka Yayasan menunjuk salah satu Wakil
Rektor atau Pihak Lain yang dinilai tepat untuk diangkat sebagai Pejabat Sementara (Pjs)
Rektor , sampai dengan diangkatnya Rektor devinitif.
f

I

PASAL.30
wAKrL REKTOR I BTDANG AKADEMIK ( WAREK.I

(1)
(2)
(3)

(4)

,

)

Wakil Rektor I Bidang Akademik mempunyai tugas utama membantu Rektor dalam memimpin
Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pemberdayaan Sumber Daya Akademik dan
bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
Wakil Rektor I diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Struktur organisasi dibawah koordinasiWakil Rektor I terdiri dari :
a. Kepala Administrasi Akademik (Ka.AA).
b. Kepala Data , Statistik dan Common Support - Minor (Ka.DAT|K & CS-Minor).
c. Kepala Ruang Transit Dosen (Ka.RTD).
d. Kepala Pusat Bahasa (Ka.PUSBA).
Kepala Administrasi Akademik mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
a. Membuat r'encana kerja dan time schedule (bulanan , semesteran dan tahunan) bidang
akademik yang menyangkut proses belajar mengajar , mulai dari Heregistrasi , Perwalian,
Ujian (UTS / UAS) , Prodi dan Prodik , Matrikulasi , Perkuliahan dan Wisuda Sarjana.
b. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Matrikulasi , Her-Perwalian dan UTS / UAS.
c. Merencanakan dan menyusun kalender akademik.
d. Mengembangkan sistem pelayanan bidang akademik kepada Mahasiswa dan Alumni.
e. Berkoordinasi dengan Ka.Ruang Transit Dosen , Ka.Datik & CS-Minor dan Jurusan terkait
pelaksanaan evaluasi akademik berupa : -kehadiran Dosen , kehadiran Mahasiswa, masa
study Mahasiswa dan IPK per-semester.
f. Berkoordinasi dengan Ka.Datik & CS - Minor melakukan pengecekan kelengkapan berkas
persyaratan untuk pengambilan ijazah dan melakukan validasi data Mahasiswa yang akan
transfer ke ITATS.
g Memonitor dan melayani komplain terkait proses belajar mengajar'
h. Mempersiapkan surat menyurat terkait kegiatan akademik kepada unit-unit kerja terkait.
i. Membuat pengajuan insentif terkait kegiatan akademik.
j Berkoordinasi-dengan Ka.Ruang Transit Dosen dan Ka.Pekerjaan Umum , melakukan
inventarisasi data ruang kuliah , fasilitasnya dan kapasitasnya.
k. Melayani proses legalisir dan melakukan validasi iiazah dan transkrip. Ujian Masuk PTN
t. Vtenibtin kerjasami deng"n pihak-pihak lain terkait penempatan Test
sebagai upaya Promosi ITATS.
m. Membuat laporan , evaluasi kerja dan pertanggung jawaban kinerja pada setiap semeter.
(1 3)

(5)
(6)
(7)

Kepala Administrasi Akademik bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor l.
Kepala Administrasi Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan untuk masa jabatan
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Kepala Data Statistik & Common Support - Minor mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
a. Berkoordinasi dengan Ka. Puskomsi , melakukan inventarisasi dan melaporkan daqb-data
terkait penerimaan Mahasiswa Baru , Her-registrasi , Student Body , Perwalian , drbp out
cuti kuliah , pindah dan kelulusan , persemester dan pertahun.
b. Monitoring segala informasi dari DIKTI dan KOPERTTS Wilayah Vil.
c. Berkoordinasi dengan Ka. Ruang Transit Dosen Ka.Adm. Akademik dan Jurusan untuk
hal-hal antara lain ; - menyusun jadwal kuliah Common Support , beban mengajar
UTS
dan UAS CS-Minor plotting ruang dan menyiapkan tenaga pengawas untuk UTS UAS
CS-Minor , menyaipkan data-data untuk perpanjangan ijin operasional atau akreditasi.
d. Melakukan evaluasi terkait : - Kehadiran Dosen Kehadiran Mahasiswa , Masa Studi dan
IPK persemester.
e. Membuat informasi data dan statistik Mahasiswa setiap smester.
f. Membuat laporan EPSBED per-semester.
g. Melakukan monitoring pelaksanaan perkuliahan CS-Minor.
h. Monitoring dan up-date perkembangan data Mahasiswa pada SIA (bekerjasama dengan

,

,

,
,

,

i.

(PUSKOMST).

Melakukan permintaan soal dan nilai UTS - UAS untuk mata kuliah CS-Minor.
(8) Kepala DATIK & CS-MINOR bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor l.
(9) Kepala DATIK & CS-MINOR diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan untuk masa jabatan 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(10). Kepala Ruang Transit Dosen (Ka.RTD) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
a. Membuat konsep presensi Mahasiswa dan Dosen.
b. Mengatur jadwal shift kerja staf Ruang Transit Dosen.
c. Berkoordinasi dengan Ka.Adm.Akademik dan Ka.DATIK & CS-Minor merencanakan dan
mengatur pemakaian ruang kelas untuk pelaksanaan kuliah dan ujian.
d. Membuat laporan rekapitulasi kehadiran Dosen perbulan (setiap tanggal 21), untuk dasar
Perhitungan HR mengajar Dosen.
e. Berkoordinasi dengan Jurusan, Ka.Adm.Akademik, Ka.DATIK & CS-Minor melaksanakan
persiapan dan pelaksanaan UTS dan UAS.
f. Berkoordinasi dengan Ka. Pekerjaan Umum terkait perbaikan ruang kuliah dan ruang
transit Dosen , serta kebutuhan sarana penunjang perkuliahan lainnya.
(11). Kepala Ruang Transit Dosen (Ka.RTD) bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor.l.
(12). Kepala Ruang Transit Dosen (Ka.RTD) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan untuk
masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
berikutnya.
(13). Kepala Pusat Bahasa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. Mengembangkan sistem dan program pelayanan bahasa untuk menunjang pelaksanaan
Tri Dharma Perguruan Tinggi di ITATS.
b. Memberikan pelayanan kursus bahasa inggris , antara lain TOEFL Preparation, Academic
Writing , Business English , English for lnternational Communication.
c. Memberikan pelayanan ujian TOEFL dan ITATS TELP (persamaan TOEFL versi ITATS),
baik untuk Mahasiswa maupun Dosen dan Karyawan ITATS.
d. Memberikan pelayanan terjemahan abstrak tugas akhir , makalah seminar , buku , iiazah
dan transkrip.
(14). Kepala Pusat Bahasa bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor l.
(15). Kepala Pusat Bahasa diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan untuk masa jabatan 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

PASAL.31
WAKIL REKTOR II BIDANG PENELITIAN , PENGABDIAN MASYARAKAT , PENGELOLAAN
KEUANGAN (HIBAH/BANTUAN) DAN KERJASAMA ( WAREK.II )

(1)

Wakil Rektor ll Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat,Pengelolaan Keuangan ( Hibah /
Bantuan ) dan Kerjasima mempunyai tugas utama membantu Rektor dalam memimpin dan
mengkoordinasikan bidang penelitian , pengabdian masyrakat , pengelolaan keuangan yang
beraial dari hibah atau bantuan serta peningkatan kerjasama , antara ITATS dengan para
pihak diluar ITATS yang bertujuan untuk pengembangan ITATS.
(141

(2).

Wakil Rektor ll , secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
Wakil Rektor ll , diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan untuk masa jabatan 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(4) Struktur organisasi dibawah koordinasi Wakil Rektor ll terdiri dari
L
a. Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Ka.PPM).
:''
b. Kepala Hubungan Kerjasaria lndustri ((a. HKI).'
c. Kepala Perpustakaan (Ka.PERPUS).
(5) Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Ka.PPM) mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Membantu Wakil Rektor ll dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
b. Menjalankan program kerja terkait Penelitian dan Pengabdian Masyarakat , sesuai
pedoman Dit.Litabmas DIKTI , pedoman SPM dan RENSTRA ITATS.
c. Menyusun , merencanakan , mengembangkan dan mengendalikan fasilitas serta seluruh
sumber daya Bidang PPM dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
d. Menyusun program kerja bidang penelitian dan pengembangan IPTEK serta bidang
Pengabdian Masyarakat sesuai RENSTRA ITATS.
e. Menyeleksi , mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan LITABMAS yang akan , sedang
dan dalam pelaksanaan.
f. Mengkoordinasikan kegiatan LITABMAS pada Fakultas , Jurusan dan unit lainnya.
g. Mempublikasikan dan melakukan sosialisasi kepada civitas Akademika tentang program
Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
h. Menciptakan suasana kerja yang kondusif , nyaman dan rukun sesama rekan sekerja.
i. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
(6) Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Ka.PPM) bertanggung jawab langsung
kepada Wakil Rektor ll.
(7) Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Ka.PPM) , diangkat dan diberhentikan oleh
Yayasan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali
masa jabatan berikutnya.
(8) Kepala Hubungan Kerjasama lndustri mempunyai tugas pokok sebagai berikut
a. Membantu Wakil Rektor ll dalam hal menjalin dan mengembangkan Hubungan Kerjasama
lndustri baik secara umum maupun secara khusus.
b. Membina hubungan harmonis antara ITATS dengan masyarakat umum , Dunia Usaha
dan Dunia lndustri , lnstansi Pemerintah dan Swasta ,dan sesama Perguruan Tinggi , baik
Negeri maupun Swasta , didalam negeri dan diluar negeri.
c. Menciptakan suasana kerja yang kondusif , nyaman dan rukun sesama rekan kerja.
d. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan Hubungan Kerjasama lndustri.
(9) Kepala Hubungan Kerjasama lndustri bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor ll.
(10). Kepala Hubungan Kerjasama lndustri diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan untuk masa
jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(11). Kepala Perpustakaan (Ka.Perpus) mempunyai tugas pokok sebagai berikut
a. Membantu,Wakil Rektor ll dalam pelaksanaan pembinaan Perpustakaan.
b. Menyusun dan mengatur konsep sistem pelayanan dan administrasi Perpustakaan.
c. Merencanakan pengadaan buku , jurnal , majalah , koran dan bahan bacaan lainnya.
d. Menyusun rencana pengembangan Perpustakaan.
e. Menciptakan suasana kerja yang kondusif , nyaman , dan rukun dengan sesama rekan
kerja.
(12). Kepala Perpustakaan (Ka.Perpus) bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor ll.
(13). Kepala Perpustakaan (Ka.Perpus) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan untuk masa
jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(3)

:

:

:

wAKtL REKTOR

ilt

PASAL 32
( WAREK

ilt ) BTDANG KEMAHASISWAAN

PENERTMAAN MAHASISWA BARU (PPMB).

(1)
(2)
igi

, ALUMNI ,

PROMOSI DAN

Wakil Rektor lll Bidang Kemahasiswaan, Alumni , Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru
(pPMB) mempunyai tugas utama membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan
OiOiO"ng Pembina-an dan pengembangan kemahasiswaan , kerjasama dengan Alumni dan
merencinakan serta melaksanikan promosi dalam rangka penerimaan Mahasiswa Baru'

Wakit Rektor lll , secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Rektor'
Wakil Rektor 1t , diangkat dan diberhentikin oleh Yayasan untuk masa jabatan 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(15)

g).

Struktur organisasi dibawah koordinasiWakil Rektor lll terdiri dari
a. Kepala Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (Ka. AKA).
b. Kepala Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Ka.PPMB).
(5) Kepala Administrasi Kemahasiswwaan dan Alumni (Ka.AKA) mempunyai tugas pokok sbb
a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi kemahasiswaan dan alurlhi.
b. Mengarahkan kegiatan mahasiiwa kearah pe-ngembangan soft skills yang positif. 'd'
c. Mengevaluasi kegiatan dan pengajuan anggaran keuangan organisasi kemahasiswaan.
d. Mengelola seluruh kegiatan administrasi kemahasiswaan dan memberikan layanan prima
kepada mahasiswa.
e. Menjalin kerjasama dengan alumni untuk mendukung kemajuan ITATS.
(6) Kepala Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (Ka.AKA) bertanggung jawab langsung
kepada Wakil Rektor lll.
(7). Kepala Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (Ka.AKA) diangkat dan diberhentikan oleh
Yayasan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali
masa jabatan berikutnya.
(B) Kepala Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Ka.PPMB) mempunyai tugas pokok sbb:
a. Merencanakan dan mengembangkan strategi promosi dan penerimaan Mahasiswa Baru.
b. Mengkoordinir semua pelaksanaan kegiatan promosi dan PPMB serta merencanakan
anggaran promosi dan PPMB.
c. Menyusun laporan berkala terkait kegiatan promosi dan penerimaan mahasiswa baru.
(9) Kepala Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Ka.PPMB) bertanggung jawab langsung
kepada Wakil Rektor lll.
(10). Kepala Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Ka.PPMB) diangkat dan diberhentikan
oleh Yayasan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali
masa jabatan berikutnya.
:

:

PASAL 33
SENAT ITATS

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
.

Senat ITATS merupakan Badan normatif yang dibentuk oleh Rektor, yang mempunyai fungsi
memberikan pertimbangan dan masukan bagi Rektor ITATS dalam melaksanakan tugasnya
memimpin penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di ITATS.
Anggota Senat ITATS terdiri dari:
a. Guru Besar yang ditunjuk dengan ketentuan yang diatur oleh Senat ITATS.
b. Wakil dosen bukan guru besar dengan ketentuan yang diatur oleh Senat ITATS.
c. Rektor dan para Wakil Rektor.
d. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana.
e. Pimpinan liembaga / Satuan.
f. Unsur-unsur lain yang diperlukan dengan ketentuan yang diatur oleh Senat ITATS.
Senat ITATS diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari antara
para anggota Senat.
Wakil Rektor I bertindak sebagai Ketua bila Rektor berhalangan tidak tetap.
Aturan pemilihan dan penetapan anggota Senat ITATS lebih lanjut ditetapkan melalui
Keputusan Rektor.
Senat ITATS dari unsur wakil dosen dan unsur lain yang diperlukan ditetapkan dengan Surat
Keputusan Rektor untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
Dalam melaksanakan tugasnya, apabila diperlukan Senat ITATS dapat membentuk komisikomisi yang beranggotakan anggota Senat ITATS dan bila dianggap perlu dapat ditambah
anggota lainnya.
fugas Pokok Senat ITATS adalah:
a. Merumuskan kebijakan dasar akademik , termasuk Rencana Strategis ITATS.
b, Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian
sivitas akademika.
c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi.
d. Memberikan pertimbangan atas rencana program operasional pengembangan ITATS dan
Rencana Kerja Tahunan ITATS.
e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik
dan otonomi keilmuan Pada ITATS.
(1

6)

,

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

f.

Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

g. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi yang memenuhi persyaratan.
h. Memberikan pertimbangan dan masukan atas rancangan peraturan, ketetapan,

atau

keputusan pimpinan institut terkait penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi ITATS.
i. Memberikan pertimbangan dan masukan atas rincian tugas unit dan uraian jaba\an di
i
semua jenjang struktur organisasi lnstitut dalam jabatan struktural.
j. Merumuskan dan menetapkan tata tertib Senat ITATS.
Rapat Senat diadakan atas usul Rektor atau atas usul sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
anggota Senat.
Rapat Senat ITATS dianggap syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua
pertiga) anggota.
Pengambilan keputusan dalam rapat Senat ITATS dilakukan dengan musyawarah dan
mufakat.
Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.
Keputusan dianggap syah apabila suara berjumlah minimal 50%+1dari yang hadir.
PASAL 34
FAKULTAS

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan
fungsi ITATS yang berada di bawah Rektor.
Fakultas mempunyai fungsi:
a. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Tahunan Fakultas sebagai
penjabaran Renstra ITATS dengan mengintegrasikan program-program ITATS.
b. Mengkoordinasikan dan/atau memberdayakan segala sumber daya untuk melaksanakan
Tridarma Perguruan Tinggi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau seni tertentu.
c. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan Jurusan dan Program Studi di
lingkungan Fakultas.
d. Mengembangkan sistem manajemen, penjaminan dan pengendalian kualitas
penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan kerja sama secara berkesinambungan.
e. Meningkatkan hubungan eksternal dalam rangka mengupayakan pemenuhan kebutuhan
dan pembinaan sumber daya Fakultas sepengetahuan Rektor.
Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
Fakultas terdiri dari:
a. Dekan.
b. Dewan Pertimbangan Fakultas

c. Jurusan i
d. Unsur pelaksana administrasi

dan teknis
Penambahan, pengurangan, dan perubahan Fakultas dapat dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan dan prosedur yang berlaku setelah mendapat pertimbangan Senat
ITATS dan dilaporkan Yayasan untuk mendapat persetujuan.
Dekan , diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan dengan mempertimbangkan usulan atau
masukan dari Rektor.
Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali
masa jabatan berikutnya.
Dewan Pertimbangan Fakultas merupakan badan pertimbangan tingkat fakultas yang
memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan yang menjadi
pedoman bagi fakultas dalam melaksanakan tugasnya.
Anggota dewan pertimbangan fakultas terdiri dari:
a. Pimpinan fakultas
b. Guru besar
c. Wakil dosen tetapi bukan guru besar
d. Ketua jurusan

e.

Sekretaris jurusan

Pimpinan Dewan Pertimbangan Fakultas adalah Dekan.
Tugas Dewan Pertimbangan Fakultas:
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dasar, termasuk Rencana Strategis fakultas.
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b. Memberikan

pertimbangan dan persetujuan atas rencana program op"r"r,on",
pengembangan fakultas dan Rencana Kerja Tahunan fakultas.
d. Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi yang memenuhi persyaratan.
e. Memberi pertimbangan terhadap calon-calon pimpinan di lingkungan fakultas k*epada
RektoruntukselanjutnyadiusulkankepadaYayasan.
f. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rincian tugas unit dan uraian jabitan di
semua jenjang struktur organ isasi fakultas sebagai jabatan stru ktural.
g. Merumuskan dan menetapkan tata tertib dewan pertimbangan fakultas.

c.

PASAL 35
JURUSAN

(1)
(2)

(3)

Jurusan adalah unit pelaksana akademik di lingkungan Fakultas yang melaksanakan
pendidikan akademik dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
Jurusan mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan Tridarma perguruan tinggi dan kerja sama dalam sebagian atau satu
cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
b. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan Program Studi di lingkungan Jurusan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pendidikan sesuai Renstra Fakultas.
c. Melaksanakan sistem manajemen pendidikan tinggi serta penjaminan dan pengendalian
kualitas kinerja Program Studi di lingkungan Jurusan.
Jurusan terdiri dari

c.

(4)
(5)
(6)
(7)
(B)
(9)

(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

:

a. Pimpinan Jurusan
b. Program Studi
Laboratorium/Workshop/Studio

d. Dosen
e. Unsur pelaksana administrasi

dan teknis
Pimpinan Jurusan terdiri dari Ketua dan Sekretaris Jurusan , yang diangkat dan diberhentikan oleh
Yayasan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa
jabatan berikutnya.
Ketua Jurusan memimpin pelaksanaan fungsi Jurusan dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Sekretaris Jurusan membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan kepemimpinan dan
manajemen Jurusan dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Jurusan melaksanakan program pendidikan akademik, program sarjana serta Pascasarjana,
pendidikan professional untuk suatu atau sebagian bidang ilmu tertentu.
Program Studi di lingkungan Jurusan dikoordinir oleh seorang Koordinator Program Studi yang
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pendidikan.
Koordinator Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
Koordinator Program Studi diusulkan oleh Pimpinan Jurusan dan ditetapkan oleh Yayasan melalui
Surat Keputusan untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa
jabatan berikutnya.
Laboratorium, Studio, dan Workshop adalah unsur pelaksana/penunjang akademik yang fungsinya
melaksanakan/menunjang kegiatan Tridarma dan kerja sama.
Laboratorium, Studio, dan Workshop dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas dan

tanggung jawab untuk mengembangkan, mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan
laboratorium, studio, dan workshop sesuai fungsinya dan bertanggung jawab kepada Ketua
Jurusan.

Kepala Laboratorium, Studio, atau workshop diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan melalui
Surat Keputusan atas usul Dekan/ Ketua Jurusan, untuk masa bakti 4 (empat) tahun dan dapat
dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Penambahan, pengurangan dan perubahan Jurusan serta unsur Jurusan dapat dilakukan oleh

(18)

PASAL 36
PROGRAM PASCASARJANA

(1)
(2)
(3)

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

(8)
(9)

(10)

(11)
(12)

Program Pascasarjana adalah program yang melaksanakan pendidikan akademik di ataslstrata
Satu di lingkungan ITATS.
Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor.

Organisasi Program Pascasarjana terdiri dari
Direktur.
b. Wakil Direktur.
c. Unsur pelaksana administrasi dan teknis

:

a.

d. Kelompok Dosen.
Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan

,

dengan

mempertimbangkan masukan / usulan dari Rektor.
Direktur dan Wakil Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Program Pascasarjana mempunyaitugas melaksanakan pendidikan Pascasarjana.
Untuk melaksanakan tugas seperti pada ayat (6), Program Pascasarjana mempunyai fungsi
a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan Pascasarjana.
b. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni
c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika.
e. Melaksanakan urusan Tata Usaha Program Pascasarjana.
Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan
bertanggung jawab kepada Rektor.
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh Wakil Direktur.
Wakil Direktur terdiri dari
a. Wakil Direktur bidang Administrasi akademik, mempunyai tugas membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan tridarma perguruan tinggi serta urusan kemahasiswaan.
b. Wakil Direktur bidang Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pemasaran, keuangan, karyawan, bimbingan,
hubungan external dan internal ITATS.
Unsur pelaksana administrasi dan teknis mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum:
perlengkapan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan kemahasiswaan.
Penambahan dan penutupan Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor sesuai peraturan
perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dan atas persetujuan Yayasan.
:

:

PASAL 37
SATUAN PENJAMINAN MUTU ( SPM

(1)
(2)

(3)
(4)

)

Satuan Penjaminan Mutu disingkat SPM adalah satuan organisasi yang anggotanya diangkat dan
diberhentikan oleh Yayasan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
satu kali masa jabatan berikutnya.
Satuan Penjaminan Mutu (SPM) mempunyai fungsi pokok antara lain :
Melakukan perencanaan dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik dilingkungan ITATS.

a.
b.
c.
d.

Melakukan perencanaan

/

penyusunan pola bagi pengembangan pendidikan untuk

meningkatkan profesionalisme dalam pendidikan.

Merencanakan dan melakukan audit terhadap sistem dan kepatuhan pada jurusan atau unitunit terkait dilingkungan ITATS.
Melakukan moiitoriig dan evaluasi internal ITATS terkait Monev PHK maupun Monev hasil
audit sistem dan kePatuhan.
SpM didalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi langsung Rektor dan mempertanggung
jawabkan hasil kerjanya kepada Rektor.
Unit organisasi Satuan Penjaminan Mutu (SPM) terdiri dari
Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
:

a.

(1e)

a. Bagian Dokumentasi
b. Bagian Audit Akademik
c. Bagian Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas lnstruksional
d. Bagian Monitoring dan Evaluasi lnternal (MONEV-In).

(P2Al)
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PASAL 38
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ( HRD

)

(1) Human Resources Development (HRD) mempunyaifungsi:
a. Menyusun rencana program pengembangan Sumber Daya Manusia dilingkungan ITATS.
b.

Melaksnanakan dan mengembangkan program peningkatan kinerja Dosen dan Karyawan
secara berkelanjutan , efektif , efisien dan akuntabel.
Meningkatkan hubungan eksternal dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia
d. Melaksnanakan pendataan / administrasi personel Dosen dan Karyawan YPTS-ITATS.
e. Merencanakan / menyusun kualifikasijabatan-jabatan struktural dilingkungan ITATS.
Merencanakan / menyusun jenjang karier personil Dosen dan Karyawan dilingkungan ITATS.
(2) Organisasi Human Resources Development meliputi :
a. Bagian administrasi personalia.
b. Bagian peningkatan kompetensi Dosen dan Karyawan.
c. Bagian pendidikan dan pelatihan.
(3) Human Resources Development terdiri dari unsur:

c.

f.

a. Kepala.
b. Stap Administrasi dan pelaksana

(4) Pimpinan Human Resources

teknis.

Development (HRD) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan

(5)

untuk masa jabatan 4
berikutnya.
Pimpinan Human Resources Development (HRD) bertanggung jawab secara langsungk kepada
Pengurus Yayasan.

PASAL 39
BIDANG PEKERJAAN UMUM ( BPU

(1)

(2)

(3)
(4)

}

, mempunyaifungsi:
Merencanakan dan melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, perbaikan dan pengadaan
sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan
Tinggidi llATS.
b. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan sistem dan program pelayanan
fasilitas dilingkungan ITATS.
Bidang Pekerjaan Umum terdiridari unsur:
Bidang Pekerjaan Umum disingkat BPU

a.

a.
b.
c.
d.

Kepala.
Bagian Perlengkapan , lnstalasi dan Transportasi.
Bagian Kebersihan dan Pertamanan.
Stap administrasi dan pelaksana teknis.
Kepala Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan untuk masa jabatan 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Kepala Pekerjaan Umum bertanggung jawab secara langsung kepada Pengurus Yayasan

PASAL 40
BIDANG AKUNTANSI DAN KEUANGAN ( BAKU

(1)

}

Bidang Akuntansi dan Keuangan disingkat BAKU , mempunyai fungsi

a. Me-laksanakan kegiatan idministrasi akuntansi dan keuangan YPTS-ITATS.
b. Mengkoordinasikain, mengintegrasikan dan mengendalikan kualitas
administrasi dan keuangan.
(20)

pelayanan

sistem pemberdayaan semua elemen
' c. Mengembangkan
keuangan.
(2) Bidang Akuntansi dan Keuangan ( BAKU ) terdiri dari unsur:

(3)
(4)

administrasi akuntansi dan

a.
b
c.

Kepala.
Stap Administrasi Akuntansi.
Stap Administrasi Keuangan.
Kepala Akuntansi dan Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan untuk masa
Jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Kepala Akuntansi dan Keuangan bertanggung jawab secara langsung kepada Pengurus
Yayasan.
}L

PASAL 41
PUSAT KOMPUTER DAN STSTEM |NFORMAS| ( PUSKOMST

(1)

(2)
(3)
(4)

Pusat Komputer dan Sistem lnformasi ( PUSKOMSI ) mempunyaifungsi

)

:

a. Mengembangkan sistem dan program pelayanan komputerisasi, mengembangkan dan
memberdayakan semua sumber daya untuk pelayanan komputer, pengumpulan,

pengolahan data dan penyediaan informasi untuk menunjang penyelenggaraan tridarma
perguruan tinggi, kerja sama dan administrasi.
b. Mengkoordinasi dan mengintegrasikan pelaksanaan sistem dan program pelayanan
komputerisasi di lingkungan ITATS.
c. Melaksanakan pelayanan komputerisasi dan jejaring informasi.
Pusat Komputer dan Sistem lnformasi terdiri dari unsur :
a. Kepala PUSKOMSI.
b. Stap Bidang Pemrograman dan Teknisi.
c. Stap Bidang Jaringan lnternet dan Website.
Kepala PUSKOMSI diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan untuk masa jabatan 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Kepala PUSKOMSI bertanggung jawab secara langsung kepada Pengurus Yayasan.
PASAL 42
ORGANISASI KELENGKAPAN

(1)

Organisasi Kelengkapan

di lingkungan ITATS adalah organisasi bersifat

kekeluargaan, yang

meliputi:

(2)
(3)

a. lkatan Keldarga Besar Alumni (IKBA).
b. Organisasi kemahasiswaan (Ormawa)
Organisasi tersebut pada Ayat (1), diatur sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga masing-masing yang tidak bertentangan dengan Statuta ITATS.
Organisasi kelengkapan dapat ditambah, dikurangi dan diubah dengan Keputusan Rektor setelah
mendapat persetujuan Yayasan.
PASAL 43
MAHASISWA

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

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar

di lnstitut Teknologi Adhi

Tama

Surabaya.

Persyaiatan akademik, administratif, dan prosedur registrasi mahasiswa diatur dan ditetapkan oleh
Rektor setelah memperhatikan pertimbangan dan pendapat Senat ITATS.
Persyaratan untuk menjadi mahasiswa bagi warga negara Asing diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
brganisasi kemahlsiswaan Ai perguruan tinggi diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.

pe-mbentukan kepengurusan organisasi mahasiswa tersebut pada ayat
berdasarkan ketentuan Rektor.
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(4)

dilaksanakan

r

(6)

Kegiatan kemahasiswaan di lnstitut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ekstra kurikuler) terdiri dari:

a. Pengembangan penalaran keilmuan mahasiswa;
b. Pengembangan minat dan kegemaran mahasiswa;

(7)
(8)
(9)

c. Pengembangan kesejahteraan mahasiswa;
d. Bakti sosial mahasiswa

?r

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di lnstitut Teknologi Adhi Tama
Surabaya dan sebagai representasi dan penyalur aspirasi mahasiswa dibentuk organisasi
kemahasiswaan di tingkat institut dan jurusan.

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kepengurusan organisasi kemahasiswaan diatur dalam
Keputusan Rektor.

Atribut kemahasiswaan bentuk dan tata cara penggunaannya ditetapkan dengan keputusan
Rektor.

PASAL 44
ALUMNI

(1)
(2)
(3)

Alumni ITATS adalah mereka yang tamat dari salah satu jurusan atau program studi di lnstitut
Teknologi Adhi Tama Surabaya.
Organisasi alumni adalah lkatan Keluarga Besar Alumni lnstitut Teknologi Adhi Tama Surabaya
(rKBA-TTATS).

Hubungan antara ITATS dengan alumni dibina dalam upaya menunjang pencapaian visi, misi dan
tujuan lnstitut Teknologi Adhi Tama Surabaya.

BAB VI
SUMBER DAYA PERGURUAN TINGGI
PASAL 45
SUMBER DAYA

(1)
(2)

Sumber daya ITATS adalah segala sumber daya yang disediakan oleh Yayasan untuk digunakan
dalam usaha mencapaivisi, misidan tujuan ITATS.
Sumber daya ITATS terdiri dari:
a. Sumber daya manusia yang meliputi Dosen, Tenaga penunjang akademik, Tenaga
administraii, dan Tenaga penunjang lainnya.
b. Sarana dan prasarana.
PASAL 46
DOSEN

(1)
(2)
igi
.
(4)
iSi

Dosen ITATS adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan, keahlian, dan persyaratan lain
dengan tugas pokok mengajar, meneliti serta melakukan pengabdian kepada masyarakat dan
tugas lainnya yang ditetapkan oleh ITATS.
Dosen ITATS dapat terdiri dari Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa, dan Dosen Tamu.
Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat oleh yayasan berdasarkan kebutuhan, yang ditetapkan
melalui Surat Keputusan Yayasan sebagai tenaga pengajar tetap di ITATS, yang terdiri dari:
a. Dosen Tetap 1A adalah dosen yang diangkat secara penuh oleh yayasan.
b. Dosen Tetap 1B adalah dosen ybng diangkat yayasan dengan pertimbangan jabatan
struktural di ITATS yang masih terikat dengan instansi luar'
c. Dosen yang diperbantukan oleh Kopertis (DPK).
Dosen tuai Oiala adalah dosen yang bukan tenaga tetap di ITATS.
jangka waktu
Dosen Tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar di ITATS selama
tertentu.
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(0)

Syarat untuk menjadi Dosen

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Memiliki kualifikasi

pendidikan, kompetensi, intelektual, dan emosional yang memenuhi
L
syarat sebagai pendidik di IrATS menurut undang-undang yang berlaku.
'i.
d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
f. Memahami dan menerima visi, misi, dasar, dan fungsi ITATS.
g. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi untuk memajukan trATS.

PASAL 47
JENJANG JABATAN AKADEMIK
(1)

Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala,
dan Guru Besar.

(2)
(3)

(4)

Wewenang dan tata-cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Guru Besar ITATS diangkat oleh Menteri atas usul Rektor ITATS setelah mendapat persetujuan
dari Senat ITATS dengan mempertimbangkan persyaratan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Syarat untuk menjadi Guru Besar ITATS selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah:

a. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan memiliki kualifikasi

akademik Doktor.
kemampuan akademik untuk membimbing calon Doktor.
c. Memenuhi syarat moral, integritas, dan dedikasi yang tinggi untuk pengembangan
keilmuan dan masa depan ITATS.
Sebutan Guru Besar atau Professor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan
melaksanakan tugas sebagai dosen di ITATS atau di perguruan tinggi lain sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Memiliki

(5)

PASAL 48
TENAGA PENUNJANG AKADEMIK
(1)

(2)
(3)

Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan,
pranata komp.uter, laboran, dan teknisi sumber belajar yang diangkat dan diberhentikan oleh
Yayasan berdasarkan kebutuhan.
Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh
Yayasan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Syarat untuk menjaditenaga penunjang akademik adalah
a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
c. Memiliki kualifikasi pendidikan dan keilmuan sebagai tenaga penunjang akademik ITATS.
d. Mempunyai moral dan etos kerja yang tinggi.
e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
f. Memahami dan menerima visi, misi, dasar, dan fungsi ITATS.
g. Memiliki integritas dan pengabdian yang tinggi untuk memajukan ITATS.

PASAL 49
TENAGA ADMINTSTRASI DAN TENAGA PENUNJANG LAINNYA

(1)

Tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya adalah seseorang yang berdasarkan
pendidikan, pengetahuan, dan keterampilannya diperlukan ITATS, dengan tugas pokok
melaksanakan pelayanan administrasi dan pelayanan penunjang lainnya.
(231

(2)
(3)
(4)

Tenaga administrasi dan tenaga penunjang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan berdasarkan
kebutuhan.

Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga administrasi dan penunjang lainnya
diatur oleh Yayasan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangap* yang
berlaku.
Syarat untuk menjaditenaga administrasi dan penunjang lainnya adalah:
a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 194b.

c. Memiliki kualifikasi pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan administrasi

yang

memadai sebagai tenaga administrasi ITATS.
d. Mempunyai moral dan etos kerja yang tinggi.
e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
f. Memahami dan menerima visi, misi, dasar, dan fungsi ITATS.
g. Memiliki integritas dan pengabdian yang tinggi untuk memajukan ITATS.

PASAL 50
KEMERDEKAAN BERORGANISASI

(1)
(2)

ITATS menjamin kemerdekaan bagidosen tetap, tenaga penunjang akademik, tenaga Administrasi
dan penunjang lainnya untuk membentuk organisasi intra ITATS dalam rangka untuk menunjang
pencapaian visi, misi, dan tujuan ITATS.
Tata cara pembentukan organisasi yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan sepengetahuan Rektor dan mendapat persetujuan
Yayasan.

PASAL 51
SARANA DAN PRASARANA

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

Sarana dan prasarana ITATS dapat bersumber dari Yayasan, bantuan pihak lain yang tidak
mengikat, dan sumber lain yang sah sesuaifungsitridarma perguruan tinggi.
Tata pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan
berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan Negara.
Tata pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan diluar pendidikan yang tidak berasal dari
dana pemerintah ditetapkan oleh Yayasan.

Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan ITATS untuk memperoleh dana guna
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ITATS diatur dengan keputusan Rektor dengan

persetujuan Yayasan.

PASAL 52
SUMBER PEMBIAYAAN

(1)
(2)
_
iSl
(4)

Pembiayaan ITATS dapat diperoleh dari sumber-sumber: Yayasan, Masyarakat, Pemerintah dan
pihak-pihak lain.
bumber pembiayaan yang diperoleh dari Yayasan; berasal dari penerimaan uang sumbangan

Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) , dana pendaftaran
Mahasiswa baru , daftar ulang , praktikum , tugas{ugas , skripsi , wisuda dan penerimaan lainnya
yang sah, serta sumbangan dari pihak lain yang diterima Yayasan, dan berasal dari usaha lainnya
yang dikelola Yayasan.
Sumber pembiayaan yang diperoleh dari pemerintah diterima sesuai dengan ketentuan yang

dana pembangunan (SDP)

,

berlaku.

Sumber pembiayaan yang diperoleh dari pihak-pihak lain berasal dari:
Usaha ITATS Oait< atas kerja sama dengan pihak lain, transaksi maupun produksi ITATS,
dengan persetujuan YaYasan.

a.

(241

b.

Hibah dan kerja sama dengan pihak lain diatur sesuai dengan perundang-und"nnun Uunn

berlaku dan atas sepengetahuan serta persetujuan yayasan.

*16
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ANGGARAN

(1)
(2)

Tahun anggaran ITATS adalah 1 September sampai dengan 31 Agustus tahun berikutnya.

(3)

mendapat persetujuan dan droping dana dariYayasan.
Rektor berkewajiban setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan pertanggung jawaban

(4)

keuangan kepada Yayasan.
Pada setiap akhir jabatan Rektor berkewajiban menyampaikan pertanggung jawaban kinerja dan
keuangan kepada Yayasan.

Rektor berkewajiban mengajukan Anggaran Belanja ITATS (ABl) pada setiap bulan untuk

BAB VII
PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

PASAL 54
PENGAWASAN AKADEMIK

(1)

Dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pemantapan penyelenggaraan proses belajar
mengajar perlu dilakukan pengawasan baik secara eksternal maupun internal dalam bidang mutu

(2)
(3)

akademik.

Pengawasan eksternal terhadap mutu akademik, daya guna dan hasil guna proses pendidikan
dilakukan oleh Badan Akreditasi yang independen dengan mengacu kepada standar nasional
pendidikan tinggi

(4)

Yang dimaksud dengan mutu akademik, daya guna, dan hasil guna adalah keterkaitan antara visi,
misi, tujuan, masukan, proses dan keluaran ITATS yang semuanya adalah tanggung jawab
pimpinan ITATS.
Untuk membantu mempersiapkan pengawasan eksternal dilakukan pengawasan internal secara

(5)

Pembentukan dan Tata cara pengawasan seperti ayat (4) ditetapkan oleh Rektor dengan

(6)

Pengawasan s'ebagaimana termaktub dalam ayat (4) dilakukan secara berkala terhadap unit-unit
mulai dari rektorat, dekanat, lembaga dan jurusan, serta unit-unit lainnya meliputi:
a. Mutu dan jumlah mahasiswa.
b. Mutu lulusan
c. Mutu relevansi kurikulum
d. Mutu proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Hasil dari pengawasan internal dilaporkan kepada Rektor untuk dibuat pedoman dalam menyusun
program dan kebijakan.
Setiap tahun Rektor menyampaikan hasil pengawasan mutu akademik, daya guna dan hasil guna
proses pendidikan kepada Yayasan.

(7)
(8)

berkala dan dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu.
persetujuan Senat.

PASAL 55
PENGAWASAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

i''l
(2)

Dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pemantapan penyelenggaraan proses belajar

mengajar perlu dilakukan pengawasan baik eksternal maupun internal dalam bidang administrasi
dan keuangan.

Pengawas-n mutu administrasi dan keuangan untuk proses belajar mengajar dilakukan secara

berkala oleh Yayasan.
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(3)
(4)

Yang dimaksud dengan mutu administrasi dan keuangan untuk proses belajar mengajar adalah
keterkaitan antara sumber daya dan sumber dana yang ada demi terlaksananya proses pendidikan
secara efisien, efektif, dan akuntabilitas, yang merupakan tanggung jawab Pimpinan ITATS.
Pengawasan sebagai mana tertuang dalam ayat (3) dilakukan secara berkala yang meliputi:
a. Mutu dan jumlah tenaga dosen, penunjang akademik, dan administrasi
:
b. Efisiensi, efektifitas dan produktivitas pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. \
c. Mutu dan ketepatan proses administrasi dan manajemen.
d. Mutu dan ketepatan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan.
e. Kelancaran jenjang karir dan proses kepegawaian dari tenaga dosen, penunjang
akademik, dan administrasi.

PASAL 56
KINERJA DOSEN DAN KARYAWAN

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Untuk meningkatkan pembinaan dosen dan karyawan maka secara berkala dilakukan monitoring
dan evaluasi terhadap mutu kinerja dosen dan karyawan.

Monitoring dan evaluasi Kinerja dosen dan karyawan dilakukan secara berkala oleh pimpinan
ITATS dan dilaporkan kepada Yayasan.
Mutu kinerja dosen adalah keterkaitan antara kemampuan dan kapasitas seorang dosen dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya , sebagaimana telah ditetapkan dalam Buku Panduan
Beban Kinerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma.
Mutu kinerja karyawan adalah keterkaitan antara kemampuan dan kapasitas seorang karyawan
dengan tanggung jawab kekaryawanan yang diberikan kepadanya.
Monitoring dan evaluasi internal dilakukan secara berkala dilaksanakan oleh Human Resources
Development (HRD) bersama dengan Satuan Penjaminan Mutu (SPM).
Monitoring dan evaluasi sebagai mana termaktub dalam ayat (5) dilakukan secara berkala yang
meliputi

:

a. Mutu dari kinerja dosen dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian

dan

pengabdian masyarakat.
b. Mutu dari kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
c. Mutu peningkatan jenjang karir jabatan fungsional dan jenjang karir kepegawaian dari
tenaga dosen, penunjang akademik, dan administrasi.

.
(1)

Setiap Dosen YPTS

BAB VIII
KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI
PASAL 57
KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

- ITATS wajib:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan
b.
c.
d.
e.
f
g

h.

i.
j.

pemerintah
lndonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Menjunjung tinggi kehormatan, kewibawaan dan nama baik ITATS.
Mengutamakan kepentingan ITATS dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan
golongan.
Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di ITATS.
Melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta
selalu menjaga citra ITATS.
Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi pekerti
luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela.
Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas
professi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabatnya.
.Berdisiplin,
bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang
lain.

Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.

Tidak henerima dan memberi sesuatu yang nyata diketahui dan patut diduga secara
langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak syah dengan profesinya.
(261

'

k. Memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan

mimbar akademik serta tidak melanggar wewenang keahlian serta wewenang teman

l.

(2)

sejawat.

Menghormati pimpinan, sesama dosen maupun pegawai dan saling mengingatkan dari
perbuatan tercela.
m. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendalatkan,
mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
n. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan yang
mandiri , berbudi luhur dan bertanggung jawab.
o. Bersikap dan bertindak adil terhadap sivitas akademika.
p. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
sesuai dengan bidangnya.
Setiap DosenYPTS - ITATS mempunyaihak:
a. Menggunakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan
secara bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.
b. Mendapat kesempatan yang sama dalam pengembangan kemampuan akademik dan karir
den gan mem pertim bangkan efektifitas, efisiensi dan produktivitas.
c. Memanfaatkan segala fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pendidikan,
penelitian, pengabdian dan kerja sama masyarakat secara bertanggung jawab sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
d. Memanfaatkan fasilitas umum kampus secara bertanggung jawab sesuai aturan yang
berlaku.
e. Memperoleh penghargaan dan kompensasi sesuai dengan pengabdian dan dharma
baktinya.
PASAL 58
KEWAJIBAN DAN HAK KARYAWAN

(1)

(2)

Setiap Karyawan YPTS

- ITATS wajib:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan

pemerintah
yang
Dasar
1945.
lndonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
b. Menjunjung tinggi kehormatan, kewibawaan dan nama baik ITATS.
c. Mengutamakan kepentingan ITATS dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan
golongan.
d. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di ITATS.
e. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, berbudi luhur, dan menghargai
pendapat orang lain.
f. Tidak memberi dan menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga
secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak syah dengan profesinya.
g. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
h. Menghormati pimpinan , sesama pegawai maupun dosen dan berusaha meluruskan
perbuatan tercela dari teman sejawat.
i. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Kampus ITATS.
j. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Setiap Karyawan YPTS - ITATS berhak:
a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan kemampuan dan karirnya
dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi dan produktivitas.
b. Memanfaatkan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan secara
bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.
c. Memanfaatkan fasilitas kampus secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.
d. Memperoleh penghargaan dan kompensasi sesuai dengan pengabdian dan dharma
baktinya.
PASAL 59
HAK MAHASISWA
DAN
KEWAJIBAN

(1)

Setiap mahasiswa ITATS wajib:

a. Bertaqwa kepada Tuhin Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan
lndonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
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pemerintah

r

(2)

(3)

b. lkut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa

yang

dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku.
c. lkut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan
dilingkungan ITATS.
d. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di ITATS
.:
e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
f. Menjaga nama baik dan kewibawaan ITATS sebagai almamater.
g. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
h. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
i. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
j. Membantu dan tidak menghalang-halangi kegiatan akademik dan non-akademik yang
diselenggarakan ITATS.
k. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan
yang tercela.
l. Berbudi luhur, berperilaku yang baik dan sopan serta bertanggung jawab.
m. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus ITATS.
n. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni sesuai dengan bidangnya.
Setiap mahasiswa ITATS mempunyai hak:
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni di ITATS sesuai dengan norma dan susila yang berlaku
dalam lingkungan akademik.
b. Memperoleh layanan akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
c. Memanfaatkan fasilitas ITATS untuk mahasiswa dalam rangka kelancaran proses belajar.
d. Mendapat bimbingan dari tenaga akademik di ITATS, terutama dari tenaga yang
berkompeten pada program studi yang diikutinya.
e. Memperoleh layanan informasi berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil
belajarnya.
f. Menyelesaikan studi lebih awal darijadwal yang ditetapkan sesuai aturan yang berlaku di
ITATS.
g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.
h. Memanfaatkan fasilitas di ITATS untuk mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan,
i. Pindah ke program studi lain atau perguruan tinggi lain, sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
j. lkut berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan di ITATS.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur melalui Surat Keputusan
Rektor.

PASAL 60
PENGHARGAAN, TEGURAN DAN SANKSI

(1)

Untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja, prestasi serta untuk memupuk kesetiaan
terhadap ITATS, kepada warga kampus yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi atau telah
berjasa terhadap ITATS dapat diberikan penghargaan sesuaidengan ketentuan yang berlaku.
Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan atau jasa yang

(2)
disumbangkan.
(3) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas diatur lebih lanjut dalam keputusan
yayasan.
(4) ifnfs dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah
berjasa terhadap kemajuan dan perkembangan ITATS.
(5) Tata cara pemberian penghargaan dan tanda jasa seperti tersebut pada ayat (4) dilakukan
. menurut peraturan yang ditetapkan.
(6) Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa ITATS yang melanggar kewajiban (kode etik), disiplin,
tata tertib dan peraturan yang berlaku akan dikenai sanksi.
(7) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan karyawan dapat berupa:
a. Teguran
b. Teguran

lisan
tertulis.
(28)

,
(8)

c.

Penundaan kenaikan pangkat / golongan.

f.

Pemberhentian.

d. Penurunan pangkat / golongan.
e. Pembebasan tugas

Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat

a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis.

c.

Peringatan keras.

f.

Penundaan pemberian ijazah

berupa:

.:

d. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu
e. Pembatalan nilai akademik.

(9)

g. Pemberhentian sebagai mahasiswa.
Pelaksanaan ketentuan dalam ayal(7) diatur dan ditetapkan oleh Yayasan , sedangkan untuk
ayat (8) diatur dan ditetapkan oleh Rektor , melalui Surat Keputusan.

BAB IX
TATA TERTIB WARGA KAMPUS ITATS
PASAL.61
(1

)

Pengertian
Kampus adalah Kampus ITATS
b. Warga Kampus ITATS terdiri dari
- Dosen , yaitu tenaga pengajar dan peneliti.
- Karyawan , yaitu tenaga administrasi , bagian umum , bagian keamanan , teknisi , dll.
- Seluruh Mahasiswa ITATS.
:

a.

:

(2)
(3)

Kewajiban Warga Kampus ITATS :
Seluruh warga Kampus berkewajiban bekerja sama menciptakan suasana tertib , bersih dan
iklim yang kondusif untuk membantu kelancaran jalannya kegiatan Tri Dharma di ITATS.
Norma dan Tingkah Laku Warga Kampus ITATS

:

a. Jujur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar , meneliti , membuat karya tulis dan

dalam tindakan lain yang menyangkut nama baik ITATS.
Disiplin dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan setiap tugas yang dibebankan.
c. Menjaga lntegritas.
d. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam menunjang tugas yang dibebankan.
e. Memegang'teguh rahasia jabatan dan rahasia ITATS.
f. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku dilingkungan pergaulan warga kampus.

b.

(4)

Pelanggaran dan sanksi untuk tindakan warga kampus sebagai berikut
Bertingkah laku dan berpakaian tidak sopan , antara lain : memakai sandal , memakai
kaos oblong , memakai celana pendek , memakai celana sobek-sobek dan lainnya yang
tidak lazim.
:

a.

SANKSI
b.

: Diminta meninggalkan Kampus.

Mengotori atau merusak perlengkapan , ruangan , gedung dan sarana pendidikan lainnya
yang berada dilingkungan Kampus ITATS.

SANKSI

:

1. Teguran atau Peringatan Keras (Tertulis).
2. a. Untuk Mahasiswa :
Dilarang mengikuti kegiatan Akademik selama 1 (satu) semester
atau 2 (dua) semester.
b. Untuk Dosen dan KarYawan :
Menunda kenaikan pangkat atau menurunkan pangkat 1 (satu)

tingkat.
(2e)

3. Yang merusak harus mengganti / memberi kerugian sesuai nilai
barang yang dirusak.
kedudukannya sebagai warga Kampus (dikeluarkan).

4. Dicabut

c.

Menghambat dan mengganggu kegiatan akademis atau proses belajar mengajar.

:

SANKSI

o

1. Teguran atau Peringatan Keras (Tertulis).
2. a. Untuk Mahasiswa :
Dilarang mengikuti kegiatan Akademik selama 1 (satu) semester
atau 2 (dua) semester.
b. Untuk Dosen dan Karyawan :
Menunda kenaikan pangkat atau menurunkan pangkat 1 (satu)

tingkat.

, maka akan diteruskan keranah
hukum.
4. Dicabut kedudukannya sebagai warga kampus (dikeluarkan).
3. Jika ada unsur pelanggaran pidana

d.

Menghasut / memprovokasi sehingga menimbulkan pertengkaran dan perpecahan antar
warga Kampus.

: - ldem butir 4.c.

SANKSI

e.

Membawa , menyimpan , mengedarkan atau menggunakan NAPZA (narkotika , alkohol
, psikotropika dan zat adiktif) dilingkungan Kampus.

SANKSI

f.

06.00 wib) tanpa surat ilin

: - ldem butir 4.c.
:-

ldem butir 4.c.

Menggunakan ruang atau sarana lainnya dilingkungan Kampus tanpa surat ijin tertulis
dari yang berwenang.
SANKSI

l.

-

Menggelapkan atau mencuri barang , uang atau perlengkapan dilingkungan Kampus.
SANKSI

k.

: - ldem butir 4.c.

Berada dilbkasi Kampus diluar jam kerja (antara jam22.0O
tertulis dari yang berwenang.

SANKSI

j.

: - tdem butir 4.c.

Melakukan perbuatan asusila dilingkungan Kampus.

SANKSI

i.

: - ldem butir 4.c.

Melakukan kekerasan fisik atau pemukulan dilingkungan Kampus.

SANKSI

h.

ldem butir 4.c.

Melakukan permaianan yang mengarah pada bentuk perjudian dilingkungan Kampus.

SANKSI

g

:-

:-

ldem butir 4.c.

Mengadakan unjuk rasa dan sejenisnya tanpa ijin tertulis dari Pimpinan ITATS.

SANKSI : - ldem butir 4.c.

(30)

m.

Memalsukan atau menyalahgunakan tanda tangan , stempel , surat atau membocorkan
kerahasiaan dokumen YPTS-ITATS untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
L

!

SANKSI : - ldem butir 4.c.

n.

Mencontoh , meniru , menjiplak (plagiat) , tugastugas , penulisan ilmiah
praktek , tesis , skripsi baik berasal dari dalam maupun diluar ITATS.

,

laporan kerja

SANKSI : - ldem butir 4.c.

o.

Menyalahgunakan nama , lambang dan segala bentuk atribut YPTS-ITATS.

SANKSI : - ldem butir 4.c.

(5) Pelaksanaan sanksi tersebut diatas dilaksanakan oleh Pimpinan YPTS - ITATS atau
Pejabat yang ditugaskan selaku penanggung jawab utama.

BAB X
PERUBAHAN DAN PENETAPAN STATUTA

PASAL 62

Perubahan dan penetapan STATUTA dilakukan oleh Yayasan dengan mempertimbangkan usulan
atau masukan dari Pimpinan ITATS.

BAB XI
PERATURAN PERALIHAN

PASAL.63
Semua aturan petaksanaan dan peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan tinggi yang
telah ada pada saat berlakunya STATUTA ini masih tetap berlaku bagi ITATS sepanjang tidak
bertentangan dengan Statuta ITATS dan belum diganti berdasarkan Statuta ITATS.

(31)

BAB XII
PENUTUP
PASAL 64

(1)
(2)
(3)

Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan
melalui Surat Keputusan Yayasan dan atau melalui Surat Keputusan Rektor dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan Yayasan.
Statuta ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan.
Dengan berlakunya Statuta ini, maka Statuta yang dibuat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
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