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STATUTA
STKIP PGRI JOMBANG
MUKADIMAH
Bahwa sesungguhnya pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan
berperan sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu
pendidikan harus bermuara pada peningkatan kemampuan bangsa dalam
menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketinggian komitmen
akan kaidah moral dan budi pekerti sebagai pengamalan nilai-nilai luhur
Pancasila.
Bahwa STKIP PGRI Jombang sejak berdiri pada tanggal 1 April 1977
merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional terus menerus
diusahakan agar menjadi pusat keunggulan akademik, penggerak modernisasi dan
pembaruan, serta mengemban tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan visi,
misi dan tujuannya.
Bahwa visi dan misi STKIP PGRI Jombang sebagai perguruan tinggi sesuai
dengan latar belakang sejarahnya, adalah menghasilkan tenaga kependidikan
yang bermutu tinggi untuk memenuhi kebutuhan sistem pendidikan nasional,
mengembangkan ilmu pendidikan serta menghasilkan tenaga kependidikan yang
profesional dengan semangat kewirausahaan sebagai perguruan tinggi yang
religius, modern, dan efisien.
Bahwa STKIP PGRI Jombang memiliki otonomi dan bertekad untuk selalu
menjaga keberadaannya dan berkembang secara berkesinambungan dalam
proses keseimbangan yang dinamis, kreatif, inovatif dan futuristik, sehingga
mampu melakukan upaya untuk memperbarui diri dan lingkungannya serta secara
konsisten dan terus-menerus berorientasi kepada peningkatan mutu dalam
konteks kesejagadan yang amat dinamis.
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Kemudian daripada itu, sebagai pedoman dasar penyelenggaraan dan
pembinaannnya, maka disusun dan ditetapkanlah Statuta STKIP PGRI Jombang.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:
1. STKIP adalah STKIP PGRI Jombang.
2. STKIP PGRI Jombang adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Persatuan Guru Republik Indonesia Jombang.
3. Ketua adalah Ketua STKIP, yaitu penanggungjawab utama dan pengambil
keputusan tertinggi di STKIP.
4. Senat adalah Senat STKIP, yaitu badan normatif dan perwakilan tertinggi di
STKIP
5. Peraturan STKIP adalah ketentuan yang diputuskan oleh Ketua untuk mengatur
kebijakan umum pengelolaan STKIP dengan persetujuan Senat.
6. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri dari dosen
dan mahasiswa STKIP.
7. Dosen adalah tenaga akademik yang diangkat dengan tugas utama
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di STKIP.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga akademik dan penunjang akademik serta
profesi yang bertugas melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, membina
dan/atau memberikan layanan teknis dalam bidang kependidikan.
9. Tenaga administrasi adalah tenaga teknis yang bertugas melaksanakan layanan
administrasi sesuai jenis kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di STKIP.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar resmi dan belajar di STKIP.
11. Warga STKIP adalah dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi,
mahasiswa dan alumni di lingkungan STKIP.
12. Alumni adalah mereka yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan
perolehan ijazah yang sah, dan mencakup lulusan IKIP PGRI Jawa Timur
Koordinatorat Jombang dan STKIP PGRI Jombang.
13. Tridharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban
oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
14.

PPLP-PT adalah Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan
Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia yang berkedudukan di
Jombang, sebagai badan penyelenggara STKIP.
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15. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca
sarjana yang diarahkan pada penguasaan ilmu kependidikan sesuai dengan
kekhususan masing-masing program studi.
16. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian khusus kependidikan.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,
dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di
STKIP.
18. Bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah
yang melekat pada ilmu pengetahuan tertentu yang dapat digunakan sebagai
sarana komunikasi ilmiah
19. Kebebasan akademik adalah kebebasan untuk melaksanakan kegiatan
akademik yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
20. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang
memungkinkan dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai
dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.
21. Otonomi keilmuan adalah otonomi untuk melaksanakan kegiatan keilmuan
yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh
para anggota sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Visi STKIP, adalah tahun 2020 menjadi lembaga kependidikan unggulan,
menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa, terbuka, mandiri, serta
berwawasan global berdasarkan Pancasila.
(2) Misi STKIP, adalah:
a. Mempersiapkan mahasiswa sebagai calon pendidik professional.
b. Membekali kecakapan nonkependidikan sesuai minat mahasiswa.
c. Menumbuhkembangkan budaya meneliti bagi dosen dan mahasiswa.
d. Menjalin kerjasama dengan intitusi terkait dalam pelaksanaan Tridharma.
e. Mewujudkan lembaga sebagai pusat pengembangan pendidikan.
(3) Tujuan STKIP, adalah:
a. Memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat di Perguruan Tinggi
yang terjangkau dan berkualitas.
b. Menghasilkan lulusan yang menguasai bidang pendidikan dan cakap
berwirausaha.
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c. Menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan pendidikan.

BAB III
IDENTITAS
Pasal 3
(1) STKIP PGRI Jombang merupakan perguruan tinggi swasta dalam lingkungan
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di bawah pembinaan PPLP-PTPGRI yang berkedudukan di Jombang.
(2) STKIP berdiri berdasarkan SK Mendikbud RI No. 070/O/1985 tanggal 18
Februari 1985, sebagai perubahan dari IKIP PGRI Jawa Timur koordinatorat
Jombang yang berdiri sejak tanggal 1 April 1977.
(3) Tanggal 1 April ditetapkan sebagai hari jadi STKIP.
Pasal 4
(1) Lambang STKIP berbentuk segilima berbingkai, di dalamnya gambar sayap kiri
kanan, bulu dan pita putih di bawah lambang PGRI.
(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

(3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki makna sebagai
berikut:
a. Bingkai dengan unsur dasar segi lima beraturan melambangkan falsafah
Pancasila menjadi bingkai dan inspirasi dalam segala usaha untuk
mewujudkan visi, misi, dan tujuan STKIP.
b. Sayap kiri kanan masing-masing terdiri dari lima helai bulu berwarna kuning
melambangkan cita-cita setinggi angkasa dengan falsafah Pancasila
membawa tunas muda harapan bangsa ke masa depan yang cerah dan
gemilang.
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c. Bulu bagian bawah warna putih dengan tulisan PGRI berwarna merah,
melambangkan pengabdian yang dilandasi kesucian, cinta kasih,
kemurnian dan keberanian bagi kepentingan bangsa.
d. Di tengah antara dua sayap terdapat lambang PGRI, terdiri dari:
1) Suluh berdiri tegak bercorak empat garis tegak dan datar berwarna
kuning melambangkan fungsi guru dan dosen dengan tugas
pengabdiannya sebagai pendidik yang besar dan luhur.
2)

Nyala lima sinar api warna merah (di atas suluh) melambangkan
sasaran mendidik adalah budi, cipta, rasa, karsa, dan karya generasi.

3) Empat buah buku yang mengapit suluh dalam posisi dua datar dan dua
tegak (simetris) dengan warna putih melambangkan sumber ilmu yang
menyangkut nilai-nilai moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak.
e. Warna dasar hijau berbentuk lingkaran melambangkan tekad bulat untuk
mewujudkan kemakmuran generasi.
f. Pita putih bertuliskan ”PERKUMPULAN PEN LEMBAGA PENDIDIKAN”
sebagai penyangga sayap melambangkan ikatan yang kokoh guru dan
dosen seluruh Indonesia dalam mengejar cita-citanya di bidang
kependidikan.
(4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya
lambang yang berlaku di STKIP, dan digunakan sebagai logo, lencana,
bendera, stempel, dan atribut lainnya yang penggunaannya diatur dengan
peraturan STKIP.
Pasal 5
(1) Bendera STKIP berbentuk segi empat dengan perbandingan 5 : 3 berwarna
kuning emas, dan di tengahnya terdapat lambang STKIP.
(2) Bendera STKIP digunakan pada upacara akademik dan upacara lainnya yang
ditetapkan dengan keputusan Ketua.
(3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
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(4) Setiap jurusan/program studi, program, dan organisasi kemahasiswaan
mempunyai bendera sesuai dengan identitas masing-masing.
(5) Warna dasar bendera sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan
keputusan Ketua.
Pasal 6
(1) STKIP memiliki Hymne dan Mars yang diperdengarkan pada acara wisuda, dan
upacara tertentu yang diatur dengan keputusan Ketua.
(2) Hymne dan Mars STKIP sebagai berikut:

Mars STKIP PGRI
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HYMNE STKIP PGRI
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Pasal 7
(1) Busana resmi bagi sivitas akademika adalah jaket almamater berwarna biru
dengan lencana atau bedge berlogo STKIP.
(2) Pemakaian busana resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan
peraturan STKIP.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 8
(1) STKIP menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam bentuk
program reguler dan program khusus yang diselenggarakan dengan berbagai
pola belajar dan pembelajaran.
(2) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana dan program pascasarjana
di bidang kependidikan.
(3) Program pascasarjana terdiri atas program magister dan program doktor.
(4) Pendidikan profesi adalah pendidikan profesi guru.
(5) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) menganut azas pendidikan berkelanjutan dan diatur dalam
peraturan STKIP.
Pasal 9
(1) Program pendidikan dilaksanakan menurut kurikulum yang disusun sesuai
dengan kebutuhan, dengan tetap mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan.
(2) Kurikulum dirancang, dievaluasi dan disempurnakan secara berkala.
(3) Pengembangan dan peninjauan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Senat.
Pasal 10
(1) Pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester
(SKS).
(2) Beban studi untuk masing-masing program studi ditentukan dengan satuan
kredit semester (sks).
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan peraturan STKIP.
Pasal 11
(1) Tahun akademik dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Agustus
tahun berikutnya.
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(2) Tahun akademik terbagi dalam 2 (dua) semester, masing-masing minimal 16
minggu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam
catur wulan, semester pendek, atau dalam bentuk paket, sesuai dengan
persyaratan dan peraturan akademik yang berlaku.
(4) Jadwal kegiatan akademik ditetapkan oleh Ketua.
Pasal 12
(1) Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, Bahasa Indonesia digunakan
sebagai bahasa pengantar.
(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam
penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian
pengetahuan dan keterampilan tertentu dan/atau pada program studi terkait,
serta untuk kepentingan kerjasama institusi.
(4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan
keputusan Ketua.
Pasal 13
(1) Penilaian terhadap proses belajar dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan
secara berkala, menyeluruh dan berkesinambungan dalam bentuk ujian,
penyelesaian tugas, pengamatan, penyusunan portofolio, dan/atau bentukbentuk penilaian lain.
(2) Penilaian proses belajar dan kemajuan belajar diselenggarakan melalui ujian
tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir penyelesaian studi pada
masing-masing jenjang pendidikan.
(3) Penilaian hasil belajar diberikan pada setiap akhir semester dan masa akhir
studi.
(4) Pemberian nilai terhadap hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan
E yang masing-masing bernilai angka 4, 3, 2, 1, dan 0.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) diatur dengan peraturan STKIP.
Pasal 14
(1) Kegiatan penelitian diselenggarakan oleh STKIP dalam rangka menghasilkan
pengetahuan empirik, teoretik, konsep, metodologi, model dan informasi baru
yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
(2) Jenis penelitian mencakup penelitian sebidang, antar bidang, lintas bidang,
dan/atau multi bidang.
(3) Penelitian dapat dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa, secara
perorangan dan/atau kelompok.
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(4) Hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual didaftar,
didokumentasikan dan dipublikasikan.
(5) Kegiatan penelitian di STKIP dikelola oleh Pusat Penelitian.
(6) Penyelenggaran penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (4), dan ayat
(5) diatur dengan peraturan STKIP.
Pasal 15
(1)

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

(2) Pengabdian kepada masyarakat bersifat sektoral, lintas sektor dan/atau multi
sektor.
(3) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan/atau
mahasiswa, secara perorangan, kelompok, dan/atau kePusatan.
(4) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan.
(5) Program pengabdian kepada masyarakat di STKIP dikelola oleh Pusat
Pengabdian pada Masyarakat.
(6) Penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan peraturan STKIP.
Pasal 16
(1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan profesi
diadakan upacara wisuda.
(2) Upacara wisuda dilakukan dalam rapat Senat terbuka.
(3) Sebelum upacara wisuda dapat diselenggarakan upacara yudisium.
(4) Waktu, tempat, tata cara, dan tata tertib upacara yudisium dan wisuda
ditetapkan oleh Ketua atas persetujuan Senat.
Pasal 17
(1) Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi warga
STKIP wajib menjunjung tinggi etika moral, kesusilaan, kejujuran, dan kaidah
keilmuan serta profesi.
(2) Warga STKIP dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu memelihara
dan mengembangkan karsa, cipta, dan karya dengan semangat kekeluargaan
dan kesetiakawanan sosial.
(3) Pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas dikenai sanksi
yang diatur dengan Peraturan STKIP.
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BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
Pasal 18
(1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi
keilmuan merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh anggota sivitas
akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik dan profesi.
(2) STKIP menjunjung tinggi kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan
kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sivitas akademika dengan
berpedoman pada norma, etika, kaidah dan prestasi akademik.
(3) Kebebasan akademik diarahkan untuk mewujudkan integritas dan tanggung
jawab pribadi sivitas akademika dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.
(4)

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

(5) Guru besar mengemban tugas kepemimpinan otoritas akademik dan fungsi
dosen untuk memajukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu sesuai
bidang keilmuan masing-masing dengan menganut prinsip kebebasan
akademik yang sehat dan bertanggungjawab.
(6) Pelaksanaan kebebasan akademik diatur dengan peraturan STKIP.

BAB VI
GELAR DAN PENGHARGAAN
Pasal 19
(1) STKIP memberikan ijasah, gelar dan/atau sertifikat kompetensi kepada
mahasiswa yang telah lulus.
(2)

Pemberian ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi serta penggunaan
gelar akademik dan sebutan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 20

(1) STKIP dapat menganugerahkan gelar kehormatan akademik kepada
seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan, setelah
mendapat persetujuan Senat berdasarkan ketentuan perundang-undangan
dan prosedur yang berlaku.
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(2) Pengukuhan gelar akademik dan sebutan profesi sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan pada acara wisuda.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 21
(1) Organisasi STKIP terdiri dari:
a. Pimpinan
b. Senat
c. Pelaksana akademik
d. Pelaksana administrasi
e. Unit pelaksana teknis;
f. Penunjang
g. Dewan Penyantun
(2) Ketua dengan persetujuan Senat dapat mendirikan unit organisasi dan/atau
badan usaha baru.
(3) Pendirian unit organisasi dan badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2)
diatur dengan Peraturan STKIP.

Bagian Kesatu
Pimpinan STKIP
Pasal 22
(1) Pimpinan STKIP terdiri dari Ketua dan Pembantu Ketua.
(2) Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga
kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu
Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
(4) Pembantu Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. Pembantu Ketua Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu
Ketua I;
b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut
Pembantu Ketua II; dan
c. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut
Pembantu Ketua III.
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(5) Pembantu Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin
pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
(6) Pembantu Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin
pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
(7) Pembantu Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin
pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan
mahasiswa.

Bagian Kedua
Senat
Pasal 23
(1) Senat terdiri atas para Guru Besar, Pimpinan STKIP, Ketua Program Studi, dan
perwakilan guru besar dan/atau calon guru besar dari masing-masing Program
Studi.
(2) Senat diketuai oleh Ketua dan didampingi seorang sekretaris.
(3) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi sesuai
dengan keperluan.
(4) Komisi-komisi Senat sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan keputusan
Senat.
(5) Senat mempunyai tugas pokok:
a. Merumuskan kebijakan dasar yang menjadi pedoman pimpinan STKIP
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
b. Menetapkan tolok ukur mutu lulusan dan keberhasilan penyelenggaraan
pendidikan tinggi.
c. Menetapkan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan/atau
kepribadian sivitas akademika dan karyawan non-edukatif.
d. Memberikan rekomendasi pemberian penghargaan kepada dosen, tenaga
kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan anggota masyarakat.
e. Menetapkan norma, kode etik, dan peraturan pelaksanaan kebebasan
akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, serta
pemberian gelar dan penghargaan akademik.
f. Memberikan rekomendasi pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma
dan/atau kode etik oleh sivitas akademika dan karyawan non-edukatif
kepada pimpinan STKIP.
g. Mengukuhkan pemberian gelar akademik dan sebutan profesi, serta
mewisuda para lulusan.
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h. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas usulan kenaikan jabatan
fungsional dosen.
i. Memberikan pertimbangan dan persetujuan, mengusulkan promosi, serta
mengukuhkan jabatan guru besar dan pemberian gelar akademik
kehormatan.
j.

Memberikan pertimbangan atas Rencana Kerja Tahunan dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja STKIP.

k. Menilai pertanggungjawaban pimpinan STKIP atas pelaksanaan kebijakan
yang telah ditetapkan, serta pertanggungjawaban Ketua pada akhir masa
jabatan.
l. Memberikan pertimbangan tentang calon pimpinan STKIP yang diusulkan
untuk periode berikutnya.
m. Mengusulkan pemberhentian Ketua dan/atau Pembantu Ketua kepada
PPLP-PT-PGRI Jombang sebelum berakhir masa jabatannya.
n. Memberikan persetujuan pembentukan, penggabungan, dan penutupan unit
organisasi dan badan usaha STKIP.

Bagian Ketiga
Pelaksana Akademik
Pasal 24
Unsur pelaksana akademik terdiri dari:
1. Program Studi
2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pusat Pengembangan Pendidikan.
Pasal 25
(1) Program Studi merupakan pelaksana kegiatan akademik dan kemahasiswaan
di tingkat program studi.
(2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris,
dan/atau Kepala Urusan yang akan ditetapkan oleh Ketua STKIP.
(3) Program Studi dapat menyelenggarakan program pascasarjana dan/atau
program profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan pendidikan program pascasarjana dan/atau program profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan STKIP.
(5) Penambahan dan penutupan Program Studi ditetapkan oleh Ketua setelah
mendapat persetujuan Senat.
Pasal 26
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(1) Program Studi, yang selanjutnya disebut Prodi, adalah unsur penyelenggara
program di bidang disiplin ilmu tertentu yang lebih spesifik.
(2) Program studi dipimpin oleh seorang Ketua, dan dapat dibantu seorang
Sekretaris, dan/atau Kepala Urusan yang akan ditetapkan oleh Ketua STKIP.
(3) Ketua Program Studi bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan
program studi dan melakukan koordinasi dengan Ketua Program Studi relevan
pada Jurusan yang bersangkutan.
Pasal 27
(1) Pusat Penelitian dan Pngabdian Masyarakat yang selanjutnya disebut P3M,
merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi
di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat..
(2) P3M dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang sekretaris dan/atau
Kepala Urusan yang ditetapkan oleh Ketua STKIP.
(3)

P3M mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai
pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen dan/atau mahasiswa, serta ikut
mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang
diperlukan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), P3M
menyelenggarakan fungsi:
a. Pengelolaan bimbingan dan ujian tugas akhir studi mahasiswa.
b. Pengelolaan atas pelaksanaan penelitian oleh dosen, baik atas biaya
sendiri, biaya STKIP maupun melalui kerjasama antar perguruan tinggi
dan/atau badan lainnya baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri.
c. Pengelolaan atas pelaksanaan publikasi hasil penelitian.
(5) Puslit dapat membentuk pusat-pusat pengkajian dan/atau kelompok studi
dalam bidang ilmu, teknologi dan/atau seni tertentu yang ditetapkan dengan
keputusan Ketua STKIP.
(6) Pusat Pengkajian dan Kelompok Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dipimpin oleh seorang dosen yang ditetapkan oleh Ketua STKIP.
Pasal 28
(1) Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagfian dari P3M merupakan unsur
pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
pengabdian kepada masyarakat.
(2) PPM dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang sekretaris dan/atau
Kepala Urusan yang akan ditetapkan oleh Ketua STKIP.
(3) PPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan/atau
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mahasiswa, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi
sumber daya yang diperlukan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
menyelenggarakan fungsi:

(3),

PPM

a. Pengelolaan dan penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh
mahasiswa.
b. Pengelolaan atas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
oleh dosen, baik atas biaya sendiri, biaya STKIP maupun melalui
kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam
negeri maupun dengan luar negeri.
c.

Pengelolaan atas pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat.

publikasi

kegiatan

dan/atau

hasil

(5) PPM dapat membentuk pusat-pusat pendidikan masyarakat dan/atau pusatpusat pelayanan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Ketua
STKIP.
(6) Pusat-pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang
dosen yang ditetapkan oleh Ketua STKIP.

Bagian Keempat
Pelaksana Administrasi
Pasal 29
(1) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari:
a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
b. Bagian Administrasi Umum.
(2) Ketua dengan persetujuan Senat dapat melakukan penggabungan, penutupan,
dan/atau penambahan Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan
kebutuhan.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan
Keputusan Ketua.
Pasal 30
(1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut
BAAK merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik,
kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi.
(2) BAAK dipimpin oleh seorang Kepala.
(3) BAAK mempunyai tugas dan fungsi mengelola dan melaksanakan pemberian
layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan
sistem informasi di lingkungan STKIP.
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(4) BAAK terdiri dari:
a.
b.
c.
d.

Subbagian Akademik;
Subbagian Kemahasiswaan;
Subbagian Perencanaan; dan
Subbagian Sistem Informasi.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung
kepada Kepala BAAK.
(6) Masing-masing Subbagian dapat terdiri dari beberapa Urusan yang masingmasing urusan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Subbagian.
(7) Tugas dan fungsi masing-masing Subbagian dan/atau Urusan di lingkungan
BAAK diatur melalui Peraturan STKIP.
(8) Ketua dengan persetujuan Senat dapat melakukan penggabungan, penutupan,
dan/atau penambahan subbagian dan/atau Urusan di lingkungan BAAK sesuai
dengan kebutuhan.
(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (8) diatur dengan
Keputusan Ketua.
Pasal 31
(1) Bagian Administrasi Umum yang selanjutnya disebut BAU merupakan unsur
pelaksana di bidang administrasi umum dan keuangan.
(2) BAU dipimpin oleh seorang Kepala.
(3) BAU mempunyai tugas dan fungsi mengelola dan melaksanakan pemberian
layanan dalam urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan,
hukum dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan urusan keuangan.
(4) BAU terdiri dari:
a.
b.
c.
d.

Subbagian Umum;
Subbagian Kepegawaian;
Subbagian Perlengkapan dan Kerumahtanggaan; dan
Subbagian Keuangan.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung
kepada Kepala BAU.
(6) Masing-masing Subbagian dapat terdiri dari beberapa Urusan yang masingmasing urusan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Subbagian.
(7) Tugas dan fungsi masing-masing Subbagian dan/atau Urusan di lingkungan
BAU diatur melalui Peraturan STKIP.
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(8) Ketua dengan persetujuan Senat dapat melakukan penggabungan, penutupan,
dan/atau penambahan subbagian dan/atau Urusan di lingkungan BAU sesuai
dengan kebutuhan.
(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (8) diatur dengan
Keputusan Ketua.
Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 32
(1) Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur
penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan perguruan tinggi.
(2) UPT terdiri dari:
a. Perpustakaan; dan
b. Unit Program Pengalaman Lapangan.
(3) Ketua dengan persetujuan Senat dapat membentuk UPT baru sesuai dengan
kebutuhan.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur dengan
Keputusan Ketua.
Pasal 33
(1) Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang kepustakaan,
dokumentasi, informasi, kemudahan proses pembelajaran, pendidikan dan
pelatihan, serta kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
(2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu seorang sekretaris
dan/atau Kepala Urusan yang ditetapkan oleh Ketua STKIP.
(3) Hal-hal lain tentang Perpustakaan diatur melalui Peraturan STKIP.
Pasal 34
(1) Unit Program Pengalaman Lapangan, yang selanjutnya disebut UPPL,
merupakan unit pelaksana teknis di bidang kependidikan yang berfungsi
mengorganisasi, mengkoordinasi, dan mengembangkan penyelenggaraan
program praktek keguruan, dan program praktek kependidikan
(2) UPPL dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu seorang sekretaris dan/atau
Kepala Urusan yang ditetapkan oleh Ketua STKIP.
(3) Hal-hal lain tentang UPPL diatur melalui Peraturan STKIP.
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Bagian Keenam
Unsur Penunjang
Pasal 35
(1) Pusat Sumber Belajar, yang selanjutnya disebut PSB, merupakan unsur
penunjang yang berfungsi mengelola dan mengembangkan sumber belajar
dan pembelajaran.
(2) PSB dapat menyelenggarakan produksi media, memberikan jasa instruksional,
dan pelatihan.
(3) PSB dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua.
(4) Hal-hal lain tentang PSB diatur melalui Peraturan STKIP.
Pasal 36
(1) Satuan Tempat Praktek, yang selanjutnya disebut STP, merupakan unsur
penunjang yang meliputi Laboratorium, Bengkel (workshop), Studio (sanggar),
Lapangan dan/atau Gedung Olah Raga, Kolam Renang, dan lainnya yang
digunakan sebagai tempat praktek mahasiswa.
(2) STP dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat, diberhentikan, dan
bertanggungjawab kepada Ketua.
(4) Hal-hal lain tentang STP diatur melalui Peraturan STKIP.
Pasal 37
(2) Ketua dengan persetujuan Senat dapat menutup, menggabungkan, dan/atau
membentuk unsur penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan
Peraturan STKIP.

Bagian Ketujuh
Dewan Penyantun
Pasal 38
(1) Dewan Penyantun STKIP terdiri atas Bupati Jombang secara ex-officio dan
tokoh-tokoh masyarakat.
(2) Organisasi dan tata kerja Dewan Penyantun diatur dengan keputusan Ketua.
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BAB VIII
TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA, DAN
DEWAN PENYANTUN
Bagian Kesatu
Pimpinan STKIP
Pasal 39
(1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh PPLP-PT setelah mendapatkan
pertimbangan dari Senat, dan dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan
Nasional.
(2)

Ketua dengan persetujuan Senat
memberhentikan Pembantu Ketua.

dan

PPLP-PT

mengangkat

dan

(3) Ketua dan Pembantu Ketua berasal dari dosen tetap di STKIP.
(4) Masa jabatan Ketua dan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun, dan dapat
diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan
berturut-turut.
(5) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, Pembantu Ketua Bidang Akademik
bertindak sebagai pelaksana harian (Plh.) Ketua.
(6) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, PPLP-PT segera mengangkat Pejabat
(Pj.) Ketua untuk masa jabatan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
pengangkatan.
(7) Dalam masa 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PPLP-PT
menyelenggarakan pemilihan dan mengangkat Ketua baru.
(8) Dalam hal Pembantu Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk
seseorang sebagai pelaksana tugas (Plt.) Pembantu Ketua.
(9) Dalam hal Pembantu Ketua berhalangan tetap, Ketua dengan persetujuan
Senat dan PPLP-PT segera mengangkat Pembantu Ketua baru.
(10) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua diatur dengan
peraturan PPLP-PT.
Bagian Kedua
Senat
Pasal 40
(1) Ketua Senat adalah Ketua STKIP ex-officio.
(2) Sekretaris Senat dipilih dari anggota Senat.
(3) Ketua STKIP selaku Ketua Senat dapat mengangkat pejabat atau perorangan
penting lainnya sebagai anggota Senat melalui persetujuan rapat Senat.
21

(4) Tata cara pemilihan dan pengangkatan wakil dosen, serta penetapan pejabat
atau perorangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Ketua
dengan persetujuan Senat.
(5) Masa jabatan Senat adalah 4 (empat) tahun.
(6) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat ditetapkan dengan keputusan Ketua
STKIP.

Bagian Ketiga
Pelaksana Akademik
Pasal 41
(1) Ketua, Sekretaris, dan Kepala Urusan pada unsur pelaksana akademik
sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Statuta ini, diangkat dan diberhentikan
oleh Ketua STKIP.
(2) Ketua, Sekretaris, dan Kepala Urusan sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
diangkat dari kelompok dosen.
(3) Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah 2 (dua) tahun, dan dapat diangkat kembali.
(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan STKIP.

Bagian Keempat
Pelaksana Administrasi
Pasal 42
(1) Kepala Bagian, Subbagian dan Urusan pada unsur pelaksana administrasi
sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Statuta ini, diangkat dan diberhentikan
oleh Ketua.
(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari tenaga
administrasi, tenaga kependidikan, dan/atau kelompok dosen.
(3) Masa jabatan Kepala Bagian, Subbagian dan Urusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah 2 (dua) tahun, dan dapat diangkat kembali.
(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan STKIP.
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Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 43
(1) Kepala dan Sekretaris Unit, serta Kepala Urusan pada unit pelaksana teknis
sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Statuta ini, diangkat dan diberhentikan
oleh Ketua STKIP.
(2) Kepala dan Sekretaris Unit, serta Kepala Urusan sebagaiman dimaksud pada
ayat (1) dapat diangkat dari tenaga kependidikan dan/atau kelompok dosen.
(3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Unit, serta Kepala Urusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah 2 (dua) tahun, dan dapat diangkat kembali.
(5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan STKIP.
Bagian Keenam
Unsur Penunjang
Pasal 44
(1) Kepala PSB, STP dan unsur penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada
pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 Statuta ini, diangkat dan diberhentikan oleh
Ketua.
(2) Kepala sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari tenaga
kependidikan, tenaga administrasi, dan/atau kelompok dosen.
(3) Masa jabatan Kepala sebagaiman dimaksud pada ayat (1), adalah 2 (dua)
tahun, dan dapat diangkat kembali.
(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan STKIP.
Bagian Ketujuh
Dewan Penyantun
Pasal 45
(1) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan ditetapkan oleh Ketua setelah
mendapat persetujuan dari Senat.
(2) Kepengurusan Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
(3) Tata cara pengangkatan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan STKIP.
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BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 46
(1) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
(2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai
tenaga pendidik tetap di STKIP.
(3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari dosen tetap PPLP dan
dosen PNS dpk.
(4) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan berstatus
sebagai tenaga pendidik tidak tetap di STKIP.
(5) Dosen tamu adalah dosen yang berstatus sebagai tenaga pendidik insidental
di STKIP.
(5) Dosen tetap dan dosen tidak tetap harus memenuhi kualifikasi akademik dan
kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Kecuali dosen PNS dpk., dosen tetap dan dosen tidak tetap diangkat dan
diberhentikan oleh PPLP-PT atas usul Ketua.
Pasal 47
(1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala,
dan guru besar.
(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik
dosen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Jabatan akademik Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama
dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan perguruan tinggi.
(4) Guru Besar atau Profesor yang telah mengakhiri masa jabatan dapat diangkat
kembali dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
(5) Pengangkatan Guru Besar Emeritus mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku..
Pasal 48
(1) Tenaga kependidikan terdiri dari pustakawan, pranata komputer, laboran,
teknisi sumber belajar, konselor, dan tenaga penunjang lainnya.
(2) Pengangkatan, pembinaan dan pengembangan karier, serta pemberhentian
tenaga kependidikan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 49
(1) Syarat pokok menjadi mahasiswa STKIP adalah:
a.
b.
c.
d.

Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Atas atau sederajat
Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh STKIP
Memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa
Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh STKIP.

(2) STKIP dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain pada
program studi sejenis dengan persyaratan tertentu.
(3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan
tambahan dan melalui prosedur tertentu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan keputusan Ketua.
Pasal 50
(1) Mahasiswa STKIP mempunyai kewajiban:
a. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di STKIP.
b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mereka yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menjunjung
tinggi kebudayaan daerah dan nasional.
c. Menjaga kewibawaan, martabat, dan nama baik STKIP di dalam maupun di
luar kampus.
d. Ikut memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan, ketertiban, dan
keamanan kampus.
(2) Mahasiswa STKIP mempunyai hak:
a. Menggunakan kebebasan akademik yang sesuai dengan kaidah keilmuan,
kaidah kesusilaan dan etika yang berlaku.
b. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya, dan layanan
akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya.
c. Mendapatkan bimbingan atas program yang diikutinya dalam penyelesaian
studinya.
d. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran proses
belajar.
e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang
diikutinya serta hasil belajarnya.
f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
g. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di STKIP.
h. Memperoleh layanan khusus di bidang akademik, dalam batas kemampuan
STKIP, bagi mahasiswa yang menyandang cacat.
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i. Pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
j. Mengambil cuti kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
oleh Ketua dengan persetujuan Senat.
Pasal 51
(1) STKIP melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, kreativitas, dan
soft skills mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
(2) Kegiatan ekstra-kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui organisasi kemahasiswaan, dan lembaga-lembaga lain yang relevan.
(3) Organisasi kemahasiswaan dibentuk atas persetujuan Ketua STKIP, yang
diselenggakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
(4) Bentuk, struktur, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), serta atribut kemahasiswaan dan penggunaannya diatur dengan
peraturan STKIP.
Pasal 52
(1) Mahasiswa yang melanggar norma, kode etik, dan peraturan dikenakan sanksi
yang ditetapkan oleh Ketua.
(2) Sanksi berupa pemberhentian mahasiswa hanya dapat dilakukan oleh Ketua atas
persetujuan Senat.
(3) Mahasiswa yang terkena sanksi diberikan hak untuk membela diri.
Pasal 53
(1) Alumni merupakan bagian dari warga STKIP dan turut meningkatkan peranan serta
menjaga citra dan nama baik STKIP di masyarakat.
(2)

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

(3) Dalam memenuhi tujuan sebagaimana disebut pada ayat (2), organisasi alumni
menyelenggarakan berbagai program, terutama dalam rangka membina sistem
database dan pemantauan anggota.
BAB XI
KERJASAMA
Pasal 54
(1)

STKIP melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri
maupun luar negeri atas azas saling menguntungkan, kesamaan kedudukan, dan
tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(2) Kerjasama dalam lingkup STKIP ditetapkan oleh Ketua, dan dalam lingkup unit
kerja (pelaksana) harus diketahui dan disetujui oleh Ketua.
(3) Kerjasama dengan pihak lain dapat berbentuk alih kepakaran, penelitian,
magang, pemanfaatan sumber daya, penerbitan karya ilmiah, pelatihan,
pengabdian pada masyarakat, dan lain-lain.
(4) Hasil yang diperoleh dari kerjasama dimanfaatkan untuk kepentingan
pengembangan STKIP dan/atau unit kerja yang bersangkutan.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 55
(1) Sarana dan prasarana STKIP dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat,
dan pihak lain yang tidak mengikat.
(2) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana harus sesuai dengan
standar operasional prosedur (SOP).

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 56
(1) Dalam usaha mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatannya,
STKIP dapat mengusahakan dan memperoleh biaya dan sumberdaya yang
sah dan tidak mengikat, yang berasal dari masyarakat, pemerintah, dan
sumber lainnya.
(2) Penerimaan dan penggunaan dana dari pemerintah mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal
dari sumber-sumber sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sumber Pembinaan Pendidikan
Hasil kontrak kerja
Hasil penjualan produk
Sumbangan dan hibah dari perorangan atau lembaga non pemerintah
Hasil usaha yang dilaksanakan oleh unit-unit usaha milik STKIP.
Penerimaan dari masyarakat atas usaha-usaha lainnya

(4) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana yang berasal langsung dari
masyarakat dikelola oleh STKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku di
STKIP.
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(5) Penyelenggaraan sistem akuntansi dilakukan secara terpadu berdasarkan
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diaudit sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di STKIP.
Pasal 57
(1) Ketua merencanakan Anggaran Pendapat dan Belanja STKIP yang disusun
atas dasar prinsip anggaran berimbang.
(2) Ketua menetapkan rencana penerimaan dan pembiayaan serta pengaturannya
dengan mengikuti ketentuan pengelolaan dana yang berlaku, sesuai dengan
azas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi.
(3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STKIP setelah disetujui Senat
diajukan kepada PPLP-PT untuk mendapat pengesahan.
(4) Ketua mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja STKIP
beserta pencapaian sasaran kegiatan kepada Senat dan PPLP-PT sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN AKREDITASI
Pasal 58
(1) Pengawasan atas penyelenggaraan STKIP dilakukan oleh PPLP-PT.
(2) Pengawasan melekat sebagai bagian dari manajemen, dilakukan oleh semua
pejabat, dan bilamana perlu oleh Tim Pengawas yang diangkat oleh Ketua.
(3) Pengawasan dilakukan sebagai upaya penegakan aturan dan penjaminan
mutu.
Pasal 59
(1) Akreditasi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu lembaga dan/atau program
perlu dilakukan secara sistematis, terprogram, dan berkesinambungan
berdasarkan standar yang berlaku.
(2) Akreditasi merupakan tanggungjawab semua unsur untuk memperoleh
kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan menghadapi
perkembangan ilmu, teknologi dan seni.
(3) Ketua Program Studi bertanggungjawab secara teknis untuk pembinaan mutu
dan akreditasi.
(4) Pelaksanaan akreditasi seperti tersebut dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
mengacu pada peraturan yang berlaku.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
(1) Pada saat Statuta ini disahkan, semua peraturan dan keputusan yang tidak
bertentangan dengan Statuta ini masih tetap berlaku.
(2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Tanggal : 10 Septmber 2012
PPLP-PT-PGRI Jombang
Ketua,

Plt. Sekretaris,

H.M. NATUWAR, S.H

Drs. H. SIYONO, M.Pd
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