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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai 

sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan 

kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang 
berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, 

peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang 

bersangkutan. 

Sesuai dengan ketentuan, Statuta IAILM berpedoman pada PP no. 60 

tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang telah dibatalkan oleh PP no. 17 tahun 

2010 dan perubahannya  PP 66 Tahun 2010. UU no. 12 Tahun 2012: Pendidikan 

Tinggi dan Penjelasan, Pasal 14, 60, 66. PP no. 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. PP no. 66 

Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 58 D, 58 E dan 58 F. 

Permendikbud no. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi 
Perguruan Tinggi dan Permendiknas 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta 

Perguruan Tinggi; Kepmendikbud no. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan 

Tinggi bersama lampirannya, Pasal 4,19 dan 26 dan Kemendikbud 046a/U/1977: 

Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki 

Statuta.  

Statuta IAILM Suryalaya Tasikmalaya ini adalah hasil revisi statuta 

sebelumnya yang telah disepakati Senat Insitut. Statuta tidak bersifat statis. 

Diperbaiki, direvisi dan terus disempurnakan disamping disesuaikan dengan regulasi 

juga menunjukkan sikap  anggota senat dan para pengelola kampus IAILM dalam 

merespon perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan sistem pembelajaran.  

Semoga dengan Statuta ini  apa yang menjadi visi, misi, tujuan dan 
program IAILM bisa terwujud. Statuta menjadi landasan utama pimpinan IAILM 

dalam mengambil kebijakan.  Dengan terbitnya Statuta ini,maka Statuta yang lama 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Tasikmalaya, 2018 
Tim Penyusun 
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MUKADIMAH 

Bagi bangsa Indonesia belajar dan menuntut ilmu merupakan kewajiban 

bagi setiap warga negara  sebagai ikhtiar mencerdaskan bangsa guna mewujudkan 

kehidupan yang lebih bermartabat sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan UUD 

1945. Sejalan dengan itu, maka secara terus menerus dan berkesinambungan 

dilakukan  pembangunan pendidikan disertai pembenahan berbagai sarana dan 

prasarananya. 

Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia 

yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan 

beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, 

peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas 

pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan 

kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan 

peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan 

Penyelenggaraan pendidikan sebagai wujud artikulatif melakukan 

pembangunan pendidikan dapat dilakukan oleh masyarakat dari berbagai lapisan, 

baik masyarakat perkotaan atau pun masyarakat pedesaan. Bahkan masyarakat 

pedesaan lebih banyak dituntut menyediakan sarana dan prasarana pendidikan agar 

pemerataan pendidikan antara desa dan kota dapat tercapai, supaya setiap warga 

bangsa tidak ada yang alpa dalam merengkuh hak meraih pendidikan. Undang-

Undang Republik Indoensia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 

Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 
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Didasari oleh hal di atas, maka Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren 

Suryalaya Tasikmalaya merasa terpanggil untuk ikut ambil bagian  dalam 

menyelenggarakan pendidikan yang bertanggungjawab dan menjadikan sistem 

pendidikan nasional sebagai acuannya. Sebuah kesadaran yang sudah tumbuh lama   

sejak Pondok Pesantren Suryalaya  didirikan oleh Syaikh Abdullah Mubarok  bin Nur 

Muhammad r.a (Abah Sepuh)   dan diteruskan oleh Syekh Ahmad Shohibul Wafa 

Tajul Arifin r.a (Abah Anom). Karenanya pengembangan pendidikan di lingkungan 

Pondok Pesantren Suryalaya merupakan salah satu amanah beliau. Sebagai amanah 

yang pada gilirannya niscaya diproyeksikan untuk membangun manusia yang 

memiliki sumber daya yang kokoh, yang dapat mensinergikan antara kecerdasan 

nalar, intelektual dan spiritual.  

Dalam melaksanakan maksud tersebut, Yayasan Serba Bakti Pondok 

Pesantren Suryalaya Tasikmlaya mendirikan Institut Agama Islam Latifah 

Mubarokiyah yang meliputi tiga fakultas: Tarbiyah, Syariah dan Dakwah dan program 

Pascasarjana. Pada sisi lain, Insitut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) 

Suryalaya Tasikmalaya juga terus dikembangkan baik sarana ataupun prasarana 

sejalan dengan pemekaran Kabupaten DT II Tasikmalaya yang telah disetujui oleh 

DPRD Tk. I Jawa Barat beberapa tahun yang lalu, yang intinya mengandaikan di 

Kabupaten Tasikmalaya  berdiri Institut Islam yang dapat dibanggakan dan bisa 

menjadi satu wahana untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang dapat 

diandalkan guna mengantarkan Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah yang maju. 

  Sebagai centre of excellent pengembangan ilmu pengetahuan agama 

Islam, Insitut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya 

diarahkan juga  pada pencapaian tujuan pendidikan tinggi, yakni menyiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan 

profesional yang mampu mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu 

pengetahuan agama Islam untuk meningkatkan kecerdasan dalam maknanya yang 

luas. Di pihak lain, dapat mengaplikasikan nilai-nilai profetis yang terkandung dalam 

ajaran tasawuf dalam pengalaman keseharian. 

Dengan landasan tersebut, Insitut Agama Islam Latifah Mubarokiyah 

(IAILM) Suryalaya Tasikmalaya diharapkan bisa memberikan jawaban terhadap 

tantangan-tantangan zaman yang saat ini semakin kompleks. Pada saat yang 
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bersamaan Insitut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya 

juga diharapkan mampu mengembangkan dirinya sebagai sentra studi dan 

pengembangan Islam secara umum dan secara khusus tasawuf dengan ciri khas 

metode dzikir TQN-nya.  

Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, Insitut Agama Islam Latifah 

Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, berpedoman pada tujuan pendidikan nasional, nilai ajaran Islam, 

budaya bangsa, kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan, kepentingan masyarakat, 

serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi sebagaimana 

tergambarkan dalam Visi dan Misi yang telah dicanangkannya sebagaimana tujuan 

dari sistem pendidikan nasional: harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan 

untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, 

nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara 

terencana, terarah, dan berkesinambungan. Tujuan pendidikan nasional itu 

kemudian diturunkan dalam tujuan pendidikan tinggi seperti diatur dalam Undang-

undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:  

1. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan 

bangsa;  

2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing 

bangsa; 

3. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi 

kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 

manusia; 

4. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya 

penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Ketua Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya ini yang 

dimaksud dengan:  

1. Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya 

yang selanjutnya disebut Institut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

Swasta di bawah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya 

2. Statuta Institut adalah peraturan dasar pengelolaan Institut yang digunakan 

sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Institut. 

3. Rektor adalah unsur Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan 

pendidikan tinggi pada Institut.  

4. Wakil rektor adalah unsur pimpinan yang membantu melaksanakan tugas 

rektor pada bidang masing-masing.  

5. Senat adalah unsur Institut yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan 

kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap 

Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.  

6. Dewan Kehormatan yang selanjutnya disingkat DK adalah komite Institut 

yang menjalankan fungsi penegakan etika akademik, moral dan disiplin sivitas 

akademika. 

7. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh 

masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di 

bidang nonakademik kepada Rektor.  

8. Pendidikan akademik di IAILM Suryalaya adalah ilmu-ilmu keislaman dengan 

fakultas dan program studi : 

a. Fakultas Dakwah dengan program studi Ilmu Tasawuf (IT) dan 

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI); 

b. Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah 

(Muamalah) dan Ekonomi Syariah; 
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c. Fakultas Tarbiyah dengan program studi ; Pendidikan Agama Islam (PAI), 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar (PGMI/SD), 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD); 

d. Fakultas dan Prodi lainnya yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan 

 

9. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Institut yang berwenang dan 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing 

fakultas.  

10. Wakil dekan adalah unsur pimpinan yang membantu melaksanakan tugas 

dekan pada bidang masing-masing. 

11. Direktur adalah pimpinan Pascasarjana Institut. 

12. Ketua Lembaga adalah pimpinan lembaga pada Institut. Ketua Lembaga 

meliputi Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM), dan Ketua Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga lainnya yang perlu 

dibentuk. 

13. Kepala Biro adalah kepala unsur pelaksana administrasi, pembantu pimpinan 

institut dibidang pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi 

umum, administrasi akademik, kemahasiswaan, dan administrasi keuangan.  

14. Kepala Pusat adalah pimpinan pusat pada Institut.  

15. Kepala Unit adalah pimpinan unit pelaksana teknis penunjang akademik pada 

Institut. 

16. Kepala Laboratorium adalah pimpinan laboratorium pada fakultas 

17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

18. Beban Kerja dosen adalah kewajiban dosen untuk melaksanakan tugas dalam 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabadian kepada masyarakat.  

19. Sasaran kerja pegawai adalah target dan capaian kerja seorang pegawai dalam 

satu tahun. 
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20. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Institut.  

21. Keluarga Mahasiswa Latifah Mubarokiyah yang selanjutnya disebut Kámilah 

adalah wadah organisasi kemahasiswaan tingkat Institut dan Fakultas yang 

merupakan kelengkapan nonstruktural pada Institut dan berfungsi sebagai 

wahana serta sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan 

wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni. 

22. Alumni adalah lulusan program akademik dan profesional dari Institut.  

23. Sivitas akademika, merujuk pada keluarga besar warga kampus, adalah 

komunitas yang terdiri atas dosen, alumni, mahasiswa dan karyawan Institut.  

24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi 

di Institut.  

25. Rencana Kinerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah 

dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh 

Institut melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai 

tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin 

diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.  

26. Yayasan  adalah Pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. 

 

Pasal 2 

Institut berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 

 

Pasal 3 

Pola Ilmiah Institut adalah: 

Penyelenggaraan pendidikan di Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) 

Suryalaya Tasikmalaya bercirikan pada pendidikan  yang memiliki pola ilmiah 

pokok sebagai pengembangan kajian kependidikan, kesyariahan dan dakwah 

berbasis tasawuf bercirikan Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah (TQN). 
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Pasal 4 

Visi IAILM Suryalaya adalah: 

Terwujudnya Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Suryalaya Tasikmalaya 

(disingkat IAILM Suryalaya) sebagai Perguruan Tinggi yang unggul berbasis 

Tasawuf di wilayah Jawa Barat dan Banten tahun 2020. 

 

Pasal 5 

Institut mempunyai misi:  

1. Menyiapkan tenaga ahli ke-Islaman yang memiliki keunggulan akademik, 

keteguhan akidah, berakhlak sufi, mandiri, dan mampu merespon dinamika 

perubahan masyarakat; 

2. Menyelenggarakan proses penelitian dan kajian ilmiah dalam bingkai ilmu 

amaliah amal ilmiah; 

3. Mensinergikan kajian ilmu-ilmu terkait yang diarahkan bagi pengembangan 

ilmu dan pemberdayaan masyarakat yang Islami dalam bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

4. Membangun kultur akademik yang demokratis melalui pengembangan kegiatan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  (Tri Dharma 

Perguruan Tinggi). 

 

Pasal 6 

Institut mempunyai tujuan: 

1. Terwujudnya tenaga ahli ke-Islaman yang memiliki keunggulan akademik, 

keteguhan akidah, berakhlak sufi, mandiri, dan mampu merespon dinamika 

perubahan masyarakat; 

2. Terselenggarakannya proses penelitian dan kajian ilmiah dalam bingkai ilmu 

amaliah amal ilmiah; 

3. Terwujudnya sinergitas kajian ilmu-ilmu terkait yang diarahkan bagi 

pengembangan ilmu dan pemberdayaan masyarakat yang Islami dalam 

kerangka Negera Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan 

Pancasila; 
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4. Terwujudnya kultur akademik yang demokratis melalui pengembangan 

kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  (Tri 

Dharma Perguruan Tinggi). 

Pasal 7 

Institut mempunyai sasaran: 

(1) Tersedianya sistem dan piranti layanan akademik dan administrasi yang 

mendukung kegiatan akademik yang bermutu tinggi; 

(2) Tersedianya program pendidikan yang unggul, berkarakter sufistik, dan 

relevan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, serta terjangkau; 

(3) Tersedianya model-model pendidikan yang unggul berbasis tasawuf, kearifan 

lokal dan berdaya saing; 

(4) Meningkatnya aktivitas dan mutu penelitian sesuai dengan arah kebijakan 

penelitian Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya 

Tasikmalaya yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah publikasi nasional 

dan internasional; 

(5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas aktivitas pengabdian kepada masyarakat 

yang berbasis inovasi dari hasil-hasil penelitian; 

(6) Terwujudnya sistem manajemen yang terintegrasi yang di dukung oleh 

teknologi informasi; 

(7) Terwujudnya perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang mendukung 

peningkatan mutu akademik dan penelitian. 
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BAB II 

IDENTITAS 

 

Bagian Kesatu  

Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian 

Pasal 8 

 

(1) Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Suryalaya yang disingkat IAILM 

Suryalaya. 

(2) Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Suryalaya berkedudukan di 

kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. 

(3) Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya 

adalah pusat lembaga pendidikan tinggi didirikan tanggal 5 September 1986 M 

oleh Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya yang berakte notaris M. 

Sape’i no. 28 1986. 

(4) Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya 

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 108 Tahun 1989 Tanggal 27 Bulan Mei Tahun 1989. 

 

Bagian Kedua 

Lambang dan Filosofi 

Pasal 9 

(1) Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya 

memiliki lambang sebagaimana di bawah ini: 
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(2) Lambang Institut sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri dari unsur-

unsur sebagai berikut:  

a. Lapisan Pertama 

Dasar dibingkai segi lima 

b. Lapisan Kedua 

 Kupu-kupu mempunyai: sayap empat, garet-garet badan dua belas, mata dua 

kaki empat 

c. Lapisan Ketiga: Padi dan kapas 

d. Lapisan Keempat: Tujuh belas sudut sinar islam 

e. Lapisan Kelima: Lafadz Allah 

f. Lapisan Keenam: Kubah masjid, Al-Quran, al-Hadits, al-ijma, al-qiyas, Lima 

traf islam 

g. Lapisan Latifah Mubarokiyah 

h. Suryalaya “Ilmu Amaliah Amal Ilmaiah” 

(3) Lambang Institut sebagaimana tercantum pada ayat (2) terdiri dari unsur-

unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:  

a. Dasar bingkai segi lima mencerminkan: 

1) Satu azas tunggal Pancasila 

2) Rukun Islam  

b. Kupu-kupu lengkap 

1) Mempunyai sayap empat menggambarkan makna tanbih : 

a) Menghormati orang-orang yang lebih tinggi derajatnya baik dzohir 

maupun batin. 

b) Hidup rukun dan damai, rendah hati serta bergotong royong dengan 

orang-orang yang sederajat, dalam melaksanakan perintah agama dan 

negara. 

c) Jangan menghinakan orang yang keadaannya dibawah kita. 

d) Harus kasih sayang, ramah tamah terhadap faqir miskin 

e) Kesemuanya ini menghidupkan ajaran : Syari’at, Tharekat, Hakikat dan 

Ma’rifat dengan melahirkan tujuan perencanaan dan kontrol. 

2) Garis-garis badan 12, menunjukkan kalimat La ilaha ilallah 
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3) Mata dua artinya mengawasi lurus sebagai lambang pertautan dimensi 

hablumminallah dan hablumminannas. 

4) Kumis dua artinya mengamalkan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang 

akan menimbulkan keseimbangan lahir, batin, dunia akherat, agama dan 

negara. 

5) Garis sayap 11 dan 9 artinya garis dua menunjukkan wafat Auliya Allah 

Syekh Abdul Qodir Jailani dengan pelaksanaan manakiban setiap tanggal 

11 Hijriah.  

6) Garis sembilan mengingat jasa para wali sembilan, mengembangkan 

agama Islam di Indonesia, merupakan tonggak syi’ar Islam. 

7) Kaki empat artinya berpijak : Inti dari kupu-kupu adalah suatu proses  

metamorfosa kehidupan/perwujudan menuju sebuah keseimbangan : 

a) Binatang biasa (seperti ulat). 

b) Berubah wujud menjadi kepompong, dimana disebut takhalli. 

c) Kepompong berubah lagi menjadi kupu-kupu, dimasa juhud disebut 

takhalli . Dan dapat terus terbang menikmati rasa manisnya madu 

merupakan lambang kebulatan hidup yang terdiri dari jasmani, akal 

pikiran dan perasaan yang telah dibina dari tiga ajaran : Islam ilmunya 

fiqih, Iman ilmunya tauhid dan Ihsan bisa mencapai tajalli. 

c. Padi dan Kapas melambangkan: 

1) Padi sebanyak 17 butir, mengartikan tanggal 17 (hari kemerdekaan RI). 

2) Kapas sebanayak 8 kelompok, mengartikan bulan delapan (8) tahun 

kemerdekaan, padi dan kapas tersebut melambangkan “kemakmuran dan 

kesuburan lahir dan batin”. 

3) Tujuh belas sudut sinar Islam mengartikan : 

17 Raka’at dalam sholat sebagai tiang/tonggak agama Islam yang 

memancarkan sinar keagungan dan kejayaan abadi. 

4) 17 Agustus sebagai tanggal kemerdekaan RI pada tahun 1945. 

d. Lafad Allah ialah Allah SWT. Subhanahu wata’ala sebagai tujuan utama 

kehidupan. 
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e. Kubah mesjid sebagai lambang agama Islam: Satu kitab Al Qur’an adalah 

kitab suci Agama Islam. Satu kitab Hadits adalah sumber hukum Islam kedua. 

Lima Traf adalah lima waktu sebagai umat Islam yaitu :  Subuh, Dhuhur, 

Ashar, Maghrib dan Isya. 

f.  Latifah Mubarokiyah adalah nama Institut Agama Islam. Latifah singkatan 

dari Lembaga Tinggi Fadhilah Hidup. Kata  Mobarokiyah dinsbatkan kepada 

pendiri Pondok Pesantren Suryalaya Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur 

Muhammad  (1838 - 1959). 

g. Suryalaya adalah nama Pondok Pesantren. 

h. Ilmu Amaliah dan Amal Ilmiah adalah motto Institut Agama Islam Latifah 

Mubarokiyah. 

Bagian Ketiga 

Arti Warna 

Pasal 10 

Pengertian warna lambang institut sebagai berikut: 

a. Merah lambang berani karena benar 

b. Putih lambang kesucian, kejujuran dan keikhlasan yang menjadi sifat dan dasar 

tujuan Pondok Pesantren Suryalaya 

c. Kuning emas lambang keagungan yang kekal abadi 

d. Hijau lambang kemakmuran dan kesuburan dalam kehidupan secara lahir dan 

batin 

Bagian Keempat 

Arti Keseluruhan 

Pasal 11 

Pengertian Keseluruhan Lambang Institut sebagai berikut: 

Bahwa Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya 

adalah sebagai wadah dalam pembinaan dan pendalaman agama Islam dengan 

berjiwa Pancasila, semangat dan nilai 1945 disertai kesadaran dan rasa 

tanggungjawab, hendak mendermabaktikan kepada agama, bangsa dan negara 

melalui pembinaan/pendidikan yang sesuai dengan tingkat kemampuan dengan 

berpegang kepada Tri Dharma Perguraun Tinggi. 
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Bagian Kelima 

Mars dan Hymne 

Pasal 12 

(1) Mars Institut syair lagu karya Titik Puspa arransemen lagu Mus Mualim 

bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa spritual, dan mencerminkan cita-cita 

Institut. 

M A R S     IAILM 

Kami muda kami tegap dan bercita-cita 

Jadi bangsa yang mulia 

Pancasila dan agama 

Membaja didada 

Menggerakkan semangat kita 

 

Reff  Inilah Universitas Latifah Mubarokiyah 

Pondok Pesantren Suryalaya 

Disini kami 

Menggembleng diri 

Calon penerus bangsa sejati 

 

Kami muda kami tegap bercita-cita 

Jadi bangsa yang mulia 

Tekad kami demi agama dan negara 

Jiwa raga siap siaga 

 

(2) Hymne Institut merupakan lagu bertempo lambat, berwibawa dan 

mengandung makna pujian, berjiwa Tasawuf  dan berdasarkan ajaran Islam 

serta mencerminkan cita-cita Institut. 
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HYMNE   IAILM 

Bismillahirrahmaanirrahim 

Ya Allah bimbinglah kami 

Mohon izin-Mu ya Illahi 

Hamba-Mu ini ingin mengabdi 

 

Dalam latifah mubarokiyah 

Segala ilmu kami timba 

Dan menempuh jalan mardotillah 

Tekad ingin mengamalkan 

Islam adalah diri kami 

 

Indonesia tumpah darah kami 

Amal baktiku agama dan negeri 

Hamba-Mu ingin berbakti 

Amiiiin yaaa robbal’alaamiin 

 

 

Bagian Keenam 

Bendera 

Pasal 13  

Bendera Institut: 

(1) Bendera Institut:  

a. Bendera Institut berbentuk segi empat, panjangnya satu koma tujuh puluh 

lima meter dan lebarnya dua pertiga dari panjangnya;  

b. Bendera Institut berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan 

dalam menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional; 

c. Di bagian tengah bendera Institut terpampang lambang Institut; dan  

d. Di bawah lambang Institut terdapat tulisan IAILM Suryalaya.  

(2) Bendera Fakultas:  
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a. Bendera Fakultas berbentuk segi empat, panjangnya satu koma lima puluh 

meterdan lebarnya dua pertiga dari panjangnya;  

b. Warna dasar bendera Fakultas adalah : 

1) Fakultas Syari'ah berwarna merah, melambangkan Keberanian, 

Kekuatan dan semangat; 

2) Fakultas Dakwah berwarna Biru, melambangkan produktivitas,kerja 

keras dan harapan masa depan;  

3) Fakultas Tarbiyah berwarna kuning, melambangkan Energik, Bahagia 

dan Optimis;  

4) Program Pascasarjana berwarna Hijau Muda, melambangkan 

kepandaian, profesional dan kecerdasan/inteligen (intelek). 

c. Bagian tengah bendera Fakultas terpampang lambang Institut; dan  

d. Bagian bawah lambang Institut terdapat tulisan nama masing-masing 

Fakultas. 

Bagian Ketujuh 

Busana Akademik 

Pasal 14 

(1) Busana akademik Institut terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.  

(2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang 

dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Anggota Senat 

yang berhak mengikuti prosesi. 

(3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara-

upacara akademik, yakni ujian kesarjanaan, upacara dies natalis, wisuda 

sarjana, pengukuhan guru besar, promosi doktor kehormatan, dan upacara 

penting lainnya.  

(4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari kain polos 

berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk 

lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan 

dilapisi bahan beludru hitam selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas 

lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan 

(plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna 
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hijau tua untuk toga Rektor dan Wakil Rektor, kuning emas untuk toga Guru 

Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-

masing fakultas.  

(5) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan topi 

jabatan dan kalung jabatan:  

a. Topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam 

berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan 

kuncir lilitan benang berwarna kuning emas; 

b. Kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian 

lambang Institut terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas;  

c. Kalung jabatan Wakil Rektor, dekan dan direktur terbuat dari bahan yang 

sama tetapi dalam ukuran yang agak kecil dan berwarna putih perak;  

d. Kalung jabatan guru besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna hijau, 

dan kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan lambang Institut yang 

terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm berwarna kuning 

emas. 

(6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang 

dikenakan wisudawan Institut, baik program Sarjana (S1), Magister (S2), dan 

Doktor (S3), maupun program profesional.  

(7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain 

berwarna hitam, ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan 

panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas 

dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbeda 

antara jenjang studi. Jenjang Sarjana (S1) berbentuk segi empat, Magister (S2) 

berbentuk segi tiga pendek (40 cm), Doktor (S3)berbentuk segi tiga panjang 

(55 cm), dan program profesional berbentuk bundar.  

(8) Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan 

topi jabatan, dan kuncir wisudawan berwarna kuning emas.  

(9) Jaket resmi mahasiswa Institut berwarna hijau, pada bagian dada sebelah kiri 

terdapat logo Institut.  
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(10) Busana resmi sivitas akademika harus memenuhi persyaratan nilai-nilai 

ketasawufan, kesopanan, dan keindonesian.  

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan nilai-nilai ketasawufan, 

kesopanan, dan keindonesian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 

ditetapkan oleh Rektor. 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 

 

Bagian Kesatu Pendidikan 

Paragraf 1 

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan 

Pasal 15 

(1) Institut menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 

dan otonomi keilmuan.  

(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kebebasan sivitas akademika di lingkungan Institut untuk mendalami dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab 

melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.  

(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah 

untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu 

yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.  

(4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi 

sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan 

kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. 

(5) Pimpinan Institut wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota 

sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar 

akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.  

Paragraf 2 

Penerimaan Mahasiswa 

Pasal 16 

Institut menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang 

pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan 

memperhatikan pemerataan pendidikan.  
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Pasal 17 

(1) Institut melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang sarjana dan vokasi 

melalui pola penerimaan secara Institusi.  

(2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut dapat 

melakukan pola lain penerimaan mahasiswa.  

(3) Selain melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang sarjana dan vokasi 

sebagaimana dimaksud ayat (1), Institut melakukan penerimaan mahasiswa 

baru jenjang pascasarjana.  

(4) Penerimaan Mahasiswa baru jenjang pascasarjana dapat dilakukan lebih dari 

satu kali dalam 1 (satu) tahun akademik.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor setelah 

mendapat pertimbangan Senat.  

 

Pasal 18 

(1) Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa Institut setelah 

memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa warga negara asing 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat 

pertimbangan Senat. 

 

Paragraf 3 

Sistem Perkuliahan 

Pasal 19 

(1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang 

bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.  

(2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri 

seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, 
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dan/atau perkuliahan umum, penggunaan multimedia, kuliah kerja nyata, 

kegiatan kokurikuler, dan sebagainya.  

(3) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang dimulai pada 

bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.  

(4) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) 

semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri 

atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu.  

(5) Di antara semester genap dan semeter gasal dapat diselenggarakan semester 

pendek/antara untuk remedial, atau pengayaan.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta semester 

pendek/antara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.  

 

Paragraf 4 

Bahasa Pengantar 

Pasal 20  

(1) Bahasa pengantar perkuliahan menggunakan bahasa Indonesia. 

(2) Pada kelas Internasional dapat menggunakan bahasa asing. 

(3) Matrikulasi Bahasa Indonesia diwajibkan bagi mahasiswa asing.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Matrikulasi Bahasa Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor. 

 

Paragraf 5 

Kompetensi Lulusan 

Pasal 21 

(1) Masing-masing Program Studi pada Institut merumuskan kompetensi 

lulusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Setiap Mahasiswa lulusan Program Studi semua jenis dan jenjang pada Institut 

diwajibkan memiliki paling sedikit kemampuan membaca dan menulis huruf al-

Qur’an, pengetahuan dasar-dasar keislaman dan ilmu Tasawuf serta amaliayah 

Tarekat Qadiriyah Wa Naqsabandyah.  



 
  

 
18 

 
 
 

(3) Uji kompetensi membaca dan menulis huruf al-Qur’an dan pengetahuan dasar-

dasar keislaman dan ilmu Tasawuf serta amaliayah Tarekat Qadiriyah Wa 

Naqsabandyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap 

semester dan/atau akhir tahun akademik.  

(4) Masing-masing Program Studi pada Institut dapat menetapkan kompetensi 

tambahan/khusus bagi masing-masing lulusannya.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Rektor. 

 

Paragraf 6 

Penilaian Hasil Belajar 

Pasal 22 

(1) Penilaian hasil belajar terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan 

Mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan 

tugas dan pengamatan oleh dosen. 

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui ujian 

semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi pada akhir program sarjana, 

ujian tesis pada akhir program magister, dan ujian disertasi pada akhir program 

doktor.  

(3) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan 

angka dan huruf.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan 

Senat.  

Paragraf 7 

Sidang Senat 

Pasal 23 

(1) Sidang Senat Terbuka dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies 

natalis, inagurasi, pengukuhan Guru Besar, pengangkatan Doctor Honoris Causa, 

pidato tahunan Rektor, dan pidato akhir masa jabatan Rektor.  
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(2) Sidang Senat Tertutup dilakukan dalam rangka Pemilihan Rektor dan wakil-

wakil Rektor pembahasan kenaikan pangkat fungsional dosen ke lektor kepala 

dan Guru Besar, pedoman dan pembahasan laporan pertanggung jawaban 

Rektor dan penyampaian visi misi calon Rektor. 

(3) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dipimpin 

oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang 

Senat ditetapkan oleh Rektor.  

 

Paragraf 8 

Gelar dan Penghargaan 

Pasal 24 

(1) Institut memberikan gelar akademik dan gelar profesi kepada lulusan sesuai 

dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikutinya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundangundangan.  

(2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam 

ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah.  

(3) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam 

sertifikat profesi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, 

dan sertifikat profesi ditetapkan oleh Menteri.  

 

Pasal 25 

(1) Institut dapat memberikan penghargaan kepada dosen, Mahasiswa, 

karyawan/pegawai serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang 

dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.  

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan 

kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.  
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Bagian Kedua 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pasal 26 

(1) Institut wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

(2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB IV 

SISTEM PENGELOLAAN 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

Pasal 27 

(1) Organisasi Institut terdiri dari:  

a. Senat Institut;  

b. Rektor dan Wakil Rektor; 

c. Senat Fakultas 

d. Dekan dan Wakil Dekan; 

e. Direktur Pascasarjana dan Asisten Direktur  

f. Dewan Penyantun.  

(2) Organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi 

sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. 

(3) Hubungan dan pengambilan keputusan antar organisasi Institut dilandasi oleh 

semangat kolektif kolegial satu terhadap yang lain.  

(4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam 

Peraturan Pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. 

 

Bagian Kedua 

Rektor dan Wakil Rektor 

Pasal 28 

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan 

pemimpin dalam menyelenggarakan Institut.  

 

Pasal 29 

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertanggung jawab kepada 

Pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya.  

(2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh 

Pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor 

diatur tersendiri dalam Peraturan Pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok 

Pesantren Suryalaya. 

Pasal 30 

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas dan 

kewajiban sebagai berikut:  

a. Menyiapkan rencana strategis Institut;  

b. Melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, 

akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan 

keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

c. Mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan 

Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan 

peraturan perundangundangan; 

e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan pegawai 

tetap yayasan (non yayasan) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

f. Melaksanakan fungsi manajemen Institut yang baik;  

g. Membina dan mengembangkan hubungan baik Institut dengan lingkungan 

dan masyarakat pada umumnya;  

h. Mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, 

Prodi dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan 

Senat kepada Pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya; 

dan  

i. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Institut kepada 

Pengurus Yayasan Serba Bakti.  

(2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang untuk bertindak 

mewakili IAILM Suryalaya, dengan hak substitusi, dalam hal:  

a. Mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan;  

b. Melakukan kerja sama; dan  
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c. Dengan izin Yayasan Serba Bakti memberikan gelar doktor kehormatan 

(doctor honoris causa).  

(3) Masa jabatan Rektor untuk selama empat tahun dan dapat dipilih kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

 

Pasal 31 

(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Institut, Rektor dibantu oleh paling 

banyak 3 (tiga) wakil Rektor.  

(2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan 

oleh Rektor.  

(3) Masa jabatan Wakil Rektor untuk selama empat tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.  

(4) Dengan pesetujuan Rektor dan rekomendasi Pesantren Suryalaya, Wakil Rektor 

dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak 

boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.  

(5) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing wakil Rektor terdiri dari 

bidang: 

a. Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;  

b. Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan  

c. Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.  

 

Paragraf 1 

Persyaratan Calon Rektor dan Wakil Rektor serta Pengangkatan Wakil Rektor 

Pasal 32 

Persyaratan calon Rektor: 

a. Berstatus Dosen Tetap atau Dosen Tidak Tetap yang diangkat  Yayasan atau 

Dosen PNS DPK (Dosen PNS Yang Diperbantukan di PT Swasta) yang memiliki 

NIDN atau NIDK;  

b. Berstatus sebagai Ikhwan TQN Pondok Pesantren Suryalaya;  

c. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan/atau lebih dengan rekomendasi 

dari pimpinan pesantren;  
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d. Lulusan program Doktor (S3) dan/atau yang disetarakan dengan rekomendasi 

dari pimpinan pesantren;  

e. Memangku jabatan fungsional paling rendah Lektor dan/atau yang disetarakan 

dengan rekomendasi dari pimpinan pesantren; 

f. Pernah memangku jabatan tambahan sebagai pimpinan Institut setingkat Wakil 

Rektor/Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Wakil Dekan atau jabatan setara 

dengan jabatan tersebut baik di dalam maupun di luar Institut;  

g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter; 

h. Bersedia dicalonkan menjadi Rektor secara tertulis;  

i. Dapat bekerja sama dengan Yayasan Serba Bakti dan Pesantren Suryalaya; dan  

j. Apabila terpilih sebagai Rektor bersedia mentaati ketentuan peraturan 

perundan-undangan. 

Pasal 33 

Persyaratan calon Wakil Rektor: 

a. Berstatus Dosen Tetap atau Tidak Tetap yang diangkat Yayasan Serba Bakti atau 

Dosen PNS DPK (Dosen PNS Yang Diperbantukan di PT Swasta) yang memiliki 

NIDN atau NIDK;  

b. Berstatus sebagai Ikhwan TQN Pondok Pesantren Suryalaya;  

c. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan/atau lebih dengan rekomendasi 

dari pimpinan pesantren;  

d. Minimal lulusan program Magister (S2) dan/atau yang disetarakan dengan 

rekomendasi dari pimpinan pesantren;  

e. Memangku jabatan fungsional paling rendah Lektor dan/atau yang disetarakan 

dengan rekomendasi dari pimpinan pesantren; 

f. Pernah memangku jabatan tambahan sebagai pimpinan Institut setingkat 

Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Wakil Dekan atau jabatan setara dengan 

jabatan tersebut baik di dalam maupun di luar Institut;  

g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter; 

h. Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis;  

i. Dapat bekerja sama dengan Rektor; dan  

j. Bersedia mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Pasal 34 

(1) Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai berikut:  

a. Penjaringan dan seleksi calon Wakil Rektor dilakukan oleh panitia pemilihan 

yang dibentuk oleh Rektor;  

b. Calon Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33;  

c. Panitia pemilihan menyeleksi semua calon Wakil Rektor yang sudah 

terdaftar;  

d. Panitia pemilihan mengajukan calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat 

kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Rektor.  

e. Rektor mengajukan 3 (tiga) orang calon untuk masing-masing Wakil Rektor 

untuk mendapatkan pertimbangan Senat.  

f. Pertimbangan Senat dilakukan melalui pemungutan suara.  

g. Suara terbanyak 1 (satu) dan 2 (dua) diajukan kepada Rektor untuk 

ditetapkan sebagai Wakil Rektor.  

(2) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Rektor terpilih paling lambat dua bulan setelah pelantikan Rektor.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Rektor. 

 

Paragraf 2 

Rangkap Jabatan 

Pasal 35 

Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilarang 

merangkap sebagai:  

a. Pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan Yayasan Serba 

Bakti  maupun masyarakat kecuali mendapatkan rekomendasi dari pimpinan 

pesantren;  

b. Anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.  
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c. Ketentuan lebih lanjut mengenai rangkap jabatan diatur tersendiri dalam 

Peraturan Pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. 

 

Paragraf 3 

Pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor 

Pasal 36 

Rektor dan Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena: 

a. Telah berakhir masa jabatannya;  

b. Pengunduran diri atas permintaan sendiri;  

c. Diangkat dalam jabatan lain;  

d. Melakukan tindakan tercela;  

e. Sakit jasmani atau rohani terus menerus;  

f. Dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

g. Menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara;  

h. Cuti di luar tanggungan negara; atau 

i. Meninggal dunia.  

Paragraf 4 

Laporan 

Pasal 37 

(1) Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program 

secara tertulis kepada Pengurus Yayasan Serba Bakti  setiap akhir tahun 

akademik.  

(2) Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada 

Yayasan Serba Bakti pada akhir jabatannya.  

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) disampaikan setelah mendapat pertimbangan dari Senat.  
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Bagian Ketiga 

Senat Institut 

Pasal 38 

(1) Senat Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a  

merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan 

pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.  

(2) Anggota Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Guru Besar dari setiap fakultas;  

b. Wakil dosen bukan guru besar dari setiap fakultas; dan  

c. Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan sebagai anggota ex-officio.  

d. Direktur Pascasarjana dan ketua-ketua Lembaga.  

(3) Keanggotaan Senat Institut dari wakil dosen bukan guru besar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dosen tetap yang diusulkan oleh 

fakultas.  

(4) Usulan oleh fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

a. Anggota Senat Institut dari unsur dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari 

setiap fakultas;  

b. Jumlah Wakil Dosen setiap fakultas 1 (satu) orang.  

c. Jika fakultas memiliki dosen lebih dari 15 orang, diwakili oleh 2 (dua) orang 

anggota Senat Institut, dan selanjutnya berlaku kelipatanya;  

(5) Anggota Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:  

a. Memiliki reputasi akademik yang menonjol khususnya dalam pendidikan 

dan penelitian, dan diakui dalam bidang atau kelompok keilmuannya;  

b. Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;  

c. Bergelar Magister atau telah menduduki jabatan fungsional akademik paling 

rendah lektor;  

d. Telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada 

bidangnya; dan  

e. Memiliki komitmen, integritas dan berkepribadian baik. 
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(6) Anggota Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk 

masa jabatan 4 (empat) tahun.  

(7) Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris untuk masa jabatan 4 (empat) 

tahun.  

(8) Ketua dan Sekretaris Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

dijabat bukan oleh Rektor. 

(9) Ketua dan Sekretaris Senat Institut dipilih diantara anggota, diangkat, dan 

diberhentikan oleh Rektor. 

(10) Dalam melaksanakan tugas Senat Institut dapat membentuk komisi-komisi 

yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh 

Senat Institut.  

(11) Anggaran pelaksanaan tugas senat institut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(10) dibebankan dalam Daftar Isian Palaksanaan Anggaran (DIPA) Institut.  

 

Pasal 39 

Senat Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memiliki tugas:  

a. Menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;  

b. Memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun 

dan/atau mengubah Renstra atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang 

akademik;  

c. Memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, 

penggabungan, atau penutupan fakultas, Prodi, dan program studi;  

d. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah 

ditetapkan dalam Renstra; 

e. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; 

f. Senat bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun; dan  

g. Merekomendasikan  rektor, wakil rektor dan direktur pascasarjana.  

h. Menyampaikan usulan calon Rektor kepada Pengurus Yayasan Serba Bakti. 
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Bagian Keempat 

Senat Fakultas 

Pasal 40 

(1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c 

merupakan unsur penyusun kebijakan di tingkat fakultas yang menjalankan 

fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik pada 

fakultas yang bersangkutan.  

(2) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Guru Besar, 

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, dan Wakil Dosen Prodi. 

(3) Anggota Senat dari Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan dosen tetap pada fakultas.  

(4) Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Prodi sebagai anggota ex-officio.  

(5) Jika Prodi memiliki dosen lebih dari 12 orang, diwakili oleh 2 (dua) orang 

anggota Senat Fakultas, dan selanjutnya berlaku kelipatanya;  

(6) Masa jabatan anggota Senat Fakultas dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) 

tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 

dua kali masa jabatan berturut-turut.  

(7) Anggota Senat Fakultas dari unsur wakil dosen tidak boleh dijabat oleh dosen 

yang menduduki jabatan tugas tambahan.  

(8) Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung dari dan oleh 

seluruh dosen tetap pada prodi yang bersangkutan.  

(9) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.  

(10) Ketua dan  Sekretaris Senat Fakultas dijabat bukan oleh dekan. 

(11) Ketua dan sekretaris senat fakultas dipilih diantara anggota, diangkat, dan 

diberhentikan oleh Rektor. 

    

Pasal 41 

(1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) mempunyai 

tugas:  

a. Merumuskan kebijakan fakultas;  
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b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, dan kecakapan serta 

kepribadian dosen;  

c. Merumuskan standar mutu penyelenggaraan fakultas;  

d. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;  

e. Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan tugas yang 

ditetapkan; 

f. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan 

untuk diangkat menjadi Dekan; dan  

g. Memberikan pertimbangan kepada Dekan tentang calon Wakil Dekan 

untuk diusulkan kepada Rektor;  

h. Bertanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan standar 

mutu di bidang akademik fakultas yang bersangkutan.  

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi-

komisi yang beranggotakan anggota Senat Fakultas.  

(3) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan melalui 

musyawarah mufakat.  

(4) Dalam hal tidak dapat diputuskan melalui musyarawah dan mufakat, keputusan 

diambil melalui pemungutan suara. 

(5) Anggaran pelaksanaan tugas Senat fakultas dibebankan pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut.  

 

Bagian Kelima 

Dewan Penyantun 

Pasal 42 

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e 

merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan 

pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.  

(2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, 

Sekretaris, dan Anggota.  
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(3) Dewan Penyantun berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang 

berasal dari unsur Pesantren, Tokoh Ikhwan, Tokoh Pemerintahan dan tokoh 

masyarakat.  

(4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dipilih dari dan oleh para anggota.  

(5) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Rektor. 

(6) Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Rektor.  

(7) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling 

sedikit dua kali dalam setahun.  

 

Bagian Keenam 

Perangkat Rektor 

Pasal 43 

Perangkat Rektor meliputi unsur: 

a. Pelaksana akademik terdiri dari fakultas, pascasarjana, program studi, lembaga, 

pusat; dan laboraturium. 

b. Pelaksana administrasi terdiri dari biro dan bagian;  

c. Penjaminan mutu;  

d. Pelaksana pelayanan umum. 

 

Paragraf 1 

Dekan dan Wakil Dekan 

Pasal 44 

(1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas nama Pengurus Yayasan 

Serba Bakti setelah mendapat pertimbangan senat fakutas.  

(2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk 

meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat.  
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(3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat 

kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan 

berturut-turut.  

(4) Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.  

(5) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah 

mendapat pertimbangan senat fakultas.  

(6) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan.  

(7) Pengangkatan Wakil Dekan dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan 

setelah pelantikan Dekan terpilih.  

(8) Wakil Dekan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan 

ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.  

 

Pasal 45 

Persyaratan calon Dekan: 

a. Berstatus Dosen Tetap atau PNS DPK yang mempunyai NIDN atau NIDK;  

b. Berstatus sebagai Ikhwan TQN Pondok Pesantren Suryalaya;  

c. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan atau lebih tinggi dengan 

mendapat rekomendasi dari rektor; 

d. Lulusan program Magister (S2); 

e. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;  

f. Pernah memangku jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Ketua 

Lembaga/Kepala Pusat/Wakil Dekan/Ketua prodi  atau jabatan yang setara;  

g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter; 

h. Bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Dekan; dan  

i. Menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:  

1. visi dan misi kepemimpinan;  

2. program peningkatan mutu fakultas selama 4 (empat) tahun ke depan, 

meliputi:  

1) peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia mahasiswa;  

2) penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, keagamaan, dan ilmiah; 

3) peningkatan kualitas dosen dan staf; serta  
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4) pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 

program.  

Pasal 46 

Pemilihan calon Dekan dilaksanakan sebagai berikut:  

a. Seleksi calon Dekan dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Rektor 

atas usul Dekan;  

b. Seleksi calon Dekan terbuka untuk dosen Institut maupun dosen Perguruan 

Tinggi di luar Institut yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 45;  

c. Panitia pemilihan menyeleksi semua calon Dekan yang sudah terdaftar; dan  

d. Panitia pemilihan mengajukan calon dekan yang memenuhi syarat kepada 

Rektor untuk ditetapkan sebagai Dekan. 

 

Pasal 47 

Persyaratan calon Wakil Dekan: 

a. Berstatus Dosen Tetap atau PNS DPK yang mempunyai NIDN atau NIDK;  

b. Berstatus sebagai Ikhwan TQN Pondok Pesantren Suryalaya;  

c. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan atau lebih tinggi dengan mendapat 

rekomendasi dari rektor; 

d. Lulusan program Magister (S2); 

e. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;  

f. Pernah memangku jabatan tambahan sebagai Ketua Lembaga/Kepala 

Pusat/Wakil Dekan/Ketua Prodi atau jabatan yang setara;  

g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan daridokter 

pemerintah; dan 

h. Bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Wakil Dekan. 

i. Dapat bekerjasama dengan Dekan.  

 

Pasal 48 

(1) Pengangkatan Wakil Dekan dilaksanakan sebagai berikut:  
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a. Seleksi calon Wakil Dekan dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk 

oleh Dekan;  

b. Seleksi calon Wakil Dekan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47;  

c. Panitia pemilihan menyeleksi semua calon Wakil Dekan yang sudah 

terdaftar; dan  

d. Panitia seleksi mengajukan calon Wakil Dekan yang memenuhi syarat 

kepada Dekan. 

(2) Dekan memilih dan mengusulkan calon Wakil Dekan kepada Rektor untuk 

ditetapkan sebagai Wakil Dekan.  

(3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan. 

(4) Wakil Dekan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan 

ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.  

 

Pasal 49 

Dekan dan Wakil Dekan berhenti dari jabatannya karena:  

a. Telah berakhir masa jabatannya;  

b. Pengunduran diri atas permintaan sendiri; 

c. Diangkat dalam jabatan lain;  

d. Meninggal dunia;  

e. Melakukan tindakan tercela; 

f. Sakit jasmani atau rohani terus menerus;  

g. Dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

h. Menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara; atau  

i. Cuti di luar tanggungan Institusi.  

 

Pasal 50 

(1) Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan programnya secara tertulis kepada Rektor.  

(2) Pada akhir jabatannya, Dekan menyampaikan laporan pertangungjawaban 

secara tertulis kepada Rektor.  
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Paragraf 2 

Direktur Pascasarjana 

Pasal 51 

(1) Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.  

(2) Masa jabatan Direktur Pascasarjana mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat 

diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan 

berturut-turut.  

Pasal 52 

Persyaratan calon Direktur Pascasarjana: 

a. Berstatus Dosen Tetap atau Dosen PNS DPK yang mempunyai NIDN atau NIDK;  

b. Berstatus sebagai Ikhwan TQN Pondok Pesantren Suryalaya;   

c. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan atau lebih tinggi dengan 

mendapat rekomendasi dari rektor;  

d. Lulusan program Doktor (S3);  

e. Memiliki jabatan fungsional Lektor;  

f. Pernah memangku jabatan tambahan sebagai Rektor/Wakil Rektor/ 

Dekan/Wakil Dekan/Ketua Lembaga/atau jabatan sebagai pimpinan Institut 

yang setara dengan jabatan tersebut, baik di dalam maupun di luar Institut;  

g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter 

pemerintah;  

h. Bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Direktur Pascasarjana; 

dan 

i. Menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:  

1. Visi dan misi kepemimpinan;  

2. Program peningkatan mutu pascasarjana selama 4 (empat) tahun ke depan, 

meliputi:  

a) Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia mahasiswa;  

b) Penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, keagamaan, dan ilmiah; 

c) Peningkatan kualitas dosen dan staf; serta  

d) Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 

program. 
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Pasal 53 

(1) Pemilihan calon Direktur Pascasarjana dilaksanakan sebagai berikut:  

a. Seleksi calon Direktur Pascasarjana dilakukan oleh panitia pemilihan yang 

dibentuk oleh Rektor;  

b. Seleksi calon Direktur Pascasarjana terbuka untuk dosen tetap Institut;  

c. Panitia pemilihan menyeleksi semua calon Direktur Pascasarjana yang 

sudah terdaftar; dan  

d. Panitia pemilihan mengajukan calon Direktur Pascasarjana yang memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor,  untuk 

ditetapkan sebagai Direktur Pascasarjana.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Rektor. 

 

Paragraf 3 

Ketua dan Sekretaris Prodi 

Pasal 54 

(1) Ketua dan Sekretaris Prodi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/Direktur.  

(2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Prodi mengikuti masa jabatan 

Dekan/Direktur.  

(3) Ketua dan Sekretaris Prodi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak 

boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.  

 

Pasal 55 

Persyaratan calon Ketua dan calon Sekretaris Prodi:  

a. Berstatus Dosen Tetap atau Dosen PNS DPK yang mempunyai NIDN atau  NIDK;  

b. Berstatus sebagai Ikhwan TQN Pondok Pesantren Suryalaya; 

c. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan atau lebih tinggi dengan 

mendapat rekomendasi dari rektor; 

d. Lulusan paling rendah program Magister (S2);  

e. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;  
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f. Berlatar belakang pendidikan sesuai rumpun keilmuan fakultas; dan  

g. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua Prodi atau Sekretaris Prodi.  

 

Paragraf 4 

Ketua dan Sekretaris Lembaga 

Pasal 56  

(1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.  

(2) Kepala Lembaga bertanggung jawab kepada Rektor 

(3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor.  

(4) Ketua dan Sekretaris Lembaga dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak 

boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. 

(5) Lembaga yang dimaksud adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat (LPPM), dan lembaga penjaminan mutu (LPM) atau Lembaga 

lainnya yang dibentuk.  

 Pasal 57 

(1) Persyaratan calon Ketua Lembaga:  

a. Berstatus Dosen Tetap atau PNS DPK yang mempunyai NIDN atau NIDK;  

b. Berstatus sebagai Ikhwan TQN Pondok Pesantren Suryalaya; 

c. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan atau lebih tinggi dengan 

mendapat rekomendasi dari dekan;  

d. Lulusan program Magister (S2);  

e. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;  

f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter 

pemerintah;  

g. Memiliki wawasan akademik, komitmen pada kualitas, kemampuan 

manajerial yang efektif, dan integritas pribadi; dan  

h. Menyerahkan pernyataan tertulis meliputi: 

1. Visi, dan misi kepemimpinan;  

2. Peningkatan mutu dan kinerja Lembaga selama 4 (empat) tahun ke depan; 

dan 

3. Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.  
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(2) Persyaratan calon Sekretaris Lembaga:  

a. Berstatus Pegawai Tetap dan Pegawai DPK serta Dosen Tetap  yang 

mempunyai NIDN dan NIDK;  

b. Berstatus sebagai Ikhwan TQN Pondok Pesantren Suryalaya; 

c. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan atau lebih tinggi dengan 

mendapat rekomendasi dari rektor;  

d. Lulusan paling rendah program Magister (S2); 

e. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;  

f.  Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 

daridokter pemerintah; dan g. memiliki wawasan akademik, komitmen pada 

kualitas, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas pribadi.  

 

Pasal 58 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 

(1) Lembaga Penelitian  

a) Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana akademik di Institut  yang 

bertugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan 

penelitian yang dilaksanakan oleh pusat studi serta ikut mengusahakan dan 

mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan. 

b) Lembaga Penelitian terdiri atas Pimpinan, Tenaga Ahli, dan Tenaga 

Administrasi. 

c) Masa jabatan pimpinan lembaga penelitian adalah 4 (empat) tahun dan 

dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali 

masa jabatan berturut turut.  

d) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan 

kewajiban Lembaga Penelitian diatur dalam Peraturan Institut. 

(2) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat  

a) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana 

akademik di tingkat  Institut  yang menyelenggarakan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. Dalam pelaksanannya Lembaga bekerja sama dengan  

Fakultas, Pusat Studi, Jurusan, Laboratorium, kelompok dan Perorangan. 
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Lembaga bertanggung jawab dalam  mengendalikan administrasi sumber 

daya yang diperlukan. 

b) Pengabdian Kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM bekerjasama 

dengan Fakultas, Program Studi (Prodi), Pusat Studi, Laboratorium, baik 

secara kelompok atau Perorangan.  

c) Lembaga pengabdian Kepada masyarakat terdiri atas Pimpinan, Tenaga Ahli 

dan tenaga administrasi. 

d) Pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan 

bertanggung jawab kepada Rektor. 

e) Masa jabatan pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat adalah 4 

(empat) tahun yang dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-

banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.  

f) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban 

pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam Peraturan 

Institut. 

Pasal 59 

Lembaga Penjamin Mutu (LPM) 

(1) Lembaga Penjamin Mutu (LPM) merupakan unsur pelaksana akademik di 

Institut  yang bertugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai mutu yang 

dilaksanakan oleh Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, dan Lembaga 

yang ada di Institut.  

(2) Lembaga penjamin terdiri atas Ketua, Bidang mutu dan administrasi, 

penjamin mutu internal, dan penjamin mutu eksternal,  

(3) Masa jabatan pimpinan lembaga penjamin adalah 4 (empat) tahun dan dapat 

diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa 

jabatan berturut turut.  

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan 

kewajiban Lembaga Penjamin Mutu diatur dalam Peraturan Institut. 

(5) Tugas dan wewenang Ketua LPM ; 

a) Membantu Rektor menyusun sasaran mutu Institut 
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b) Menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran LPM sesuai dengan visi, misi, 

tujuan dan sasaran IAILM Suryalaya; 

c) Menyusun Renstra LPM berdasarkan Renstra IAILM Suryalaya; 

d) Menyusun rencana program kerja dan anggaran LPM IAILM Suryalaya; 

e) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi 

dan tindak lanjut penerapan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan 

IAILM Suryalaya 

f) Menyusun dokumen dan bertanggungjawab implementasi Satuan 

Penjamin Mutu Internal 

g) Menyelenggarakan pelatihan Sistem Penjaminan Mutu 

h) Melaksanakan Audit Mutu dan Pengukuran Kinerja Mutu 

i) Mengembangkan dan mengelola sistem informasi penjaminan mutu 

Institut 

j) Menyusun laporan secara berkala kepada Rektor tentang implementasi 

Sistem Penjaminan Mutu. 

(6) Tugas dan Wewenang Bidang Dokumen Mutu dan Administrasi  

a) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan dokumen mutu: 

manual mutu, kebijakan mutu, rencana mutu, standar mutu, sasaran 

mutu, prosedur sistem mutu (SOP), instruksi kerja, sistem catatan mutu; 

b) Merencanakan dan melaksanakan pengendalian dokumen, 

rekaman/catatan mutu, laporan (laporan akhir jabatan, laporan 

tahunan, laporan unit kerja, laporan akhir kegiatan/kepanitiaan). 

c) Mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi diri di tingkat Institut, 

fakultas maupun Prodi/Unit Kerja. 

d) Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders. 

e) Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap semester. 

f) Melakukan pengarsipan dokumen penjaminan sistem mutu 

(7) Tugas dan Wewenang Penjamin Mutu Internal 

a) Merancang dan melaksanakan pengembangan instrumen monitoring 

dan evaluasi serta audit mutu internal, instrumen evaluasi (kuisioner). 

b) Melaksanakan uji validitas dan reliabilitas instrumen evaluasi. 
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c) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit 

mutu internal. 

d) Melakukan pengukuran Renstra Institut berdasarkan pengukuran 

renstra Prodi/Unit Kerja tiap tahun. 

e) Melakukan pengukuran sasaran mutu Institut berdasarkan pengukuran 

renstra prodi/unit kerja tiap tahun 

f) Merumuskan tindakan koreksi untuk memelihara dan meningkatkan 

mutu secara berkelanjutan. 

g) Menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan audit atau monev. 

h) Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders. 

i) Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap semester. 

j) Melakukan pengarsipan dokumen.  

(8) Tugas dan Wewenang Penjamin Mutu Eksternal 

a) Menyiapkan pengisian borang akreditasi institusi, Fakultas, prodi, dan 

lembaga lainnya. 

b) Melakukan pendampingan dan fasilitasi pengisian borang akreditasi 

institusi, Fakultas, prodi, dan lembaga lainnya. 

c) Membantu penyediaan data untuk pengisian borang akreditasi institusi, 

fakultas, prodi, dan lembaga lainnya 

d) Melakukan simulasi penghitungan penilaian akreditasi institusi, 

fakultas, prodi, dan lembaga lainnya 

e) Melakukan pendampingan pelaksanaan visitasi akreditasi 

f) Menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan audit atau monev dari 

pihak eksternal Institut 

g) Merumuskan tindakan koreksi untuk memelihara dan meningkatkan 

mutu secara berkelanjutan 

h) Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders. 

i) Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahun. 

j) Melakukan pengarsipan dokumen. 
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Paragraf 5 

Kepala Pusat 

Pasal 60 

(1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.  

(2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Rektor.  

(3) Kepala Pusat dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 

dua kali masa jabatan berturut-turut.  

 

Pasal 61 

Persyaratan calon Kepala Pusat:  

a. Berstatus Dosen Tetap atau Dosen PNS DPK yang mempunyai NIDN atau NIDK;  

b. Berstatus sebagai Ikhwan TQN Pondok Pesantren Suryalaya; 

c. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan atau lebih tinggi dengan 

mendapat rekomendasi dari rektor;  

d. Lulusan paling rendah program Magister (S2); 

e. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;  

f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter 

pemerintah; dan g. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian 

bidang yang dipimpinnya. 

 

Paragraf 6 

Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 62 

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.  

(2) Masa jabatan Kepala Pusat Unit Pelaksana Teknis mengikuti masa jabatan 

Rektor. 

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak 

boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.  

 

Pasal 63 

Persyaratan calon Kepala Unit Pelaksana Teknis:  
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a. Berstatus Dosen Tetap atau Dosen PNS DPK yang mempunyai NIDN atau NIDK;  

b. Berstatus sebagai Ikhwan TQN Pondok Pesantren Suryalaya; 

c. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun dan atau lebih tinggi dengan 

mendapat rekomendasi dari rektor;  

d. Lulusan paling rendah program Magister (S2);  

e. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;  

f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter 

pemerintah; dan g. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian 

bidang yang dipimpinnya. 

 

Paragraf 7 

Laboratorium 

Pasal 64 

(1) Ketua Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan. 

(2) Masa jabatan Ketua Laboratorium mengikuti masa jabatan Rektor.  

(3) Ketua Laboratorium dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh 

lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.  

 

Pasal 65  

Persyaratan calon Ketua Laboratorium:  

a. Berstatus Dosen Tetap atau PNS DPK yang mempunyai NIDN atau NIDK; 

b. Berstatus sebagai Ikhwan TQN Pondok Pesantren Suryalaya; 

c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;  

d. Lulusan paling rendah program Magister (S2);  

e. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;  

f. Berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Prodi yang terkait; dan 

g. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua Laboratorium. 
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Paragraf 8 

Pengangkatan Pejabat Antar Waktu 

Pasal 66 

 

(1) Dalam hal karena sesuatu sebab Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor dapat 

menunjuk Wakil Rektor sebagai pelaksana harian,  

(2) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Ketua 

Prodi Sekretaris Prodi, Ketua Laboratorium, Direktur Pascasarjana, Kepala 

Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal 

berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana 

harian 

(3) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Prodi dan 

Sekretaris Prodi, Ketua Laboratorium, Direktur Pascasarjana, Kepala Satuan 

Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tetap 

atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan 

pengganti sebagai pejabat antar waktu sampai habis masa jabatannya.  

(4) Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, 

Wakil Dekan, Ketua Prodi, dan Sekretaris Prodi, Direktur Pascasarjana, Kepala 

Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal antar 

waktu dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat 

sebelumnya berhalangan tetap. 

 

Bagian Kedelapan 

Biro 

Pasal 67 

(1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi, pembantu pimpinan institut 

dibidang pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi umum, 

administrasi akademik, kemahasiswaan, dan administrasi keuangan. 

(2) Biro dipimpin oleh seorang kepala diangkat dan diberhentikan oleh rektor 

(3) Kepala Biro bertanggung jawab kepad   Rektor. 

(4) Biro memiliki bagian-bagian dan setiap bagian memiliki sub-bagian. 
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(5) Jumlah dan jenis bagian maupun sub-bagian disesuaikan dengan kebutuhan. 

Pasal 68 

(1) Kepala Bagian Administrasi Umum (BAU) adalah unit penyelenggara pelayanan 

teknis dan administratif seluruh unsur di lingkungan Institut. 

 (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAU berada di bawah koordinasi kepala 

biro. 

Pasal 69 

(1) Fungsi dan tugas pokok Kepala BAU:   

a. Penyelenggara dan pembina tata usaha dan rumah tangga kantor pusat. 

b. Penyelenggara perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan 

pengelolaan tata usaha kepegawaian. 

c. Penyelenggara perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi, dan 

penyimpanan perlengkapan. 

(2) Struktur, mekanisme, dan rincian tugas Kepala  BAU diatur dengan ketentuan 

tersendiri. 

Pasal 70 

(1) Kepala Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (KAAK) adalah unit 

penyelenggara pelayanan teknis dan administrasi akademik dan 

kemahasiswaan di lingkungan institut. 

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KBAAK berada di bawah koordinasi 

Kepala Biro 

Pasal 71  

(1) Tugas dan fungsi pokok KAAK: 

a. Penyelenggara penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pengajaran. 

b. Penyelenggara penyusunan administrasi pendidikan dan pengajaran. 

c. Penyelenggara pelaporan adiministrasi kegiatan pendidikan dan 

pengajaran. 

d. Penyelenggara penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan. 

e. Penyelenggara pelayanan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni. 

f. Penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni. 
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(2) Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian KAAK diatur dengan ketentuan 

tersendiri. 

Pasal 72 

(1) Kepala Bagian Administrasi Keuangan (KBKU)   adalah unit penyelenggara 

pelayanan teknis dan administrasi keuangan seluruh unsur di lingkungan 

Institut. 

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KBKU berada di bawah koordinasi 

Kepala Biro. 

Pasal 73 

(1) Fungsi dan tugas pokok KBKU: 

a. Penyelenggara penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Institut. 

b. Penyelenggara Pembukuan Institut. 

c. Penyelenggara penyusunan pertanggungjawaban keuangan Institut. 

d. Penyelenggara perhitungan anggaran institut. 

e. Penyelenggara pengelolaan perbendaharaan institut. 

(2) Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian tugas KBKU diatur dengan 

ketentuan tersendiri. 

Bagian Kedelapan  

Ketenagaan 

Pasal 74 

(1) Pegawai Institut terdiri atas dosen dan Tenaga Kependidikan. 

(2) Pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  

a. Pegawai Tetap Yayasan ;  

b. Pegawai non Dosen Tetap ; dan 

c. Pegawai tidak tetap.  

(3) Gaji Dosen Tetap  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibayar sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Pegawai tetap non Dosen Tetap  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.  
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Pasal 75 

(1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan berstatus Dosen Tetap  

dilaksanakan oleh Institut berdasarkan usulan Fakultas yang dilandasi dengan 

analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.  

(2) Pengangkatan dan pembinaan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan yang 

berstatus Dosen Tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.  

 

Pasal 76 

(1) Hak dan kewajiban serta pembinaan karir fungsional Dosen Tetap  dan Dosen 

Tidak Tetap (Dosen Luar Biasa) Institut disetarakan dengan Dosen Tetap .  

(2) Posisi jabatan yang bersifat karir diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga 

Kependidikan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan oleh Senat.  

Pasal 77 

(1) Dosen tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan Institut dan 

selanjutnya dapat diangkat menjadi Dosen tetap  sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan tidak tetap Institut khusus untuk tenaga 

penunjang, dilakukan sesuai kebutuhan. 

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dosen tidak tetap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Kependidikan tidak tetap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.  

 

Bagian Kesembilan 

Beban Kerja Dosen 

Pasal 78 

(1) Beban kerja dosen terdiri atas: 

a. Pendidikan;  

b. Penelitian; dan  
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c. Pengabdian kepada masyarakat;  

(2) Beban kerja dosen minimal 12 SKS maksimal 16 SKS 

(3)  Beban kerja dosen sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 10 

SKS  

(4)  Beban kerja dosen sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 1 SKS 

(5)  Beban kerja dosen sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 1 SKS 

 

Bagian Kesepuluh 

Konsorsium Keilmuan 

Pasal 79 

(1) Konsorsium keilmuan terdiri atas dosen dan peneliti.  

(2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 

dengan bidang kajian Institut.  

(3) Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan 

perkembangan Institut. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan Rektor.  

 

Bagian Kesebelas 

 Mahasiswa 

Pasal 80 

(1) Mahasiswa Institut memiliki hak:  

a. Memperoleh pendidikan yang berkualitas;  

b. Memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, 

kokurikuler, dan ekstrakurikuler; 

c. Membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana 

dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi 

kemahasiswaan tersebut; dan  

d. Mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan Institut.  

(2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:  
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a. Menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan 

keberhasilan pendidikan;  

b. Menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Institut; 

c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang 

dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Institut; dan; 

d. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk 

mendukung kegiatan kemahasiswaan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.  

  

 Pasal 81 

(1) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Institut.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan mahasiswa warga 

negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.  

 

Pasal 82 

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui 

kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.  

(2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Institut.  

(3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti 

oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Institut.  

(4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Institut.  

(5) Organisasi kemahasiswaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya 

sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Institut.  

(6) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas:  

1. Tingkat Institut (Kámilah Institut): 

a) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) yang beranggotakan 

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagai badan tinggi normatif  
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b) Dewan Mahasiswa (Dema) sebagai pelaksana (eksekutif) 

c) UKM dan UKK sebagai pelaksanan sepesifik kegiatan kemahasiswaan 

2. Tingkat Fakultas (Kámilah Fakultas): 

a) Musyawarah Himpunan Mahasiswa (Muhimmah) sebagai badan 

normatif  

b) Senat Mahasiswa (Sema) sebagai pelaksana kegiatan 

kemahasiswaan (Eksekutif) 

(7) Institut menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung 

kegiatan organisasi kemahasiswaan.  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler 

serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.  

 

Bagian Keduabelas  

Alumni 

Pasal 83 

(1) Alumni merupakan lulusan program akademik dan profesi. 

(2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi 

alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.  

(3) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada 

tingkat Institut, fakultas, Prodi, dan Pascasarjana.  

(4) Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan 

ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni 

dalam suatu musyawarah alumni.  

(5) Kepengurusan alumni tingkat Institut disahkan oleh Rektor, tingkat fakultas 

oleh Dekan, tingkat Prodioleh Ketua, atau semua tingkat dapat disahkan oleh 

Rektor sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.  

(6) Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan 

didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan 

hubungan emosional antara alumni dengan Institut sebagai almamaternya.  
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(7) Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk: a. mempererat dan membina 

kekeluargaan antar alumni; b. membantu peningkatan peranan almamater 

dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; c. menjalankan usaha dan aktif 

memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk 

kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni; d. memberikan motivasi 

kepada alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian serta profesinya 

bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater; dan e. 

memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.  

(8) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan 

Institut.  

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor. 

 

Bagian Ketigabelas 

Persatuan Orang Tua Mahasiswa 

Pasal 84 

(1) Orang tua mahasiswa dapat membentuk forum orang tua mahasiswa.  

(2) Forum orang tua mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibentuk pada tingkat fakultas dan/atau tingkat Institut.  

(3) Forum orang tua mahasiswa dibentuk dengan tujuan membantu Institut dalam 

peningkatan mutu dan daya saing lulusan.  

(4) Hubungan kerja forum orang tua mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi forum orang tua mahasiswa 

disusun sendiri oleh orang tua mahasiswa dalam suatu musyawarah orang tua 

mahasiswa. 

(5) Kepengurusan forum orang tua mahasiswa tingkat fakultas disahkan oleh 

dekan dan pada tingkat Institut disahkan oleh Rektor.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum orang tua mahasiswa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor. 
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Bagian Keempatbelas 

Dewan Kehormatan 

Pasal 85 

(1) Rektor dapat membentuk Dewan Kehormatan.  

(2) Keanggotaan Dewan Kehormatan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri 

dari:  

a. Perwakilan Guru Besar;  

b. Perwakilan dosen rumpun ilmu; dan  

c. Perwakilan tenaga kependidikan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.  
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BAB V 

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

Pasal 86 

(1) Institut melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai 

pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.  

(2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) oleh Institut bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar 

Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang 

berkelanjutan.  

(3) Organ Institut secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi 

Institut yang ditetapkan oleh Rektor.  

(4) Institut menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan 

kepada Kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data 

pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara internal oleh Institut dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi 

kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat 

regional maupun internasional. 

(6) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud 

oleh ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara 

internal pada ayat (5) ditetap oleh rektor dan eksternal sebagaimana dimakud 

pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.  
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Bagian Kedua 

Pengawasan Akademik 

Pasal 87 

(1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Institut 

dilakukan oleh Senat.  

(2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik 

sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Institut. 

(3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

oleh Lembaga Penjaminan Mutu.  

(4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

terhadap:  

a. Hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan 

hasil belajar secara berkesinambungan; dan  

b. Program studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi.  

 

Bagian Ketiga 

Pengawasan Nonakademik 

Pasal 88 

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan nonakademik dilakukan 

Satuan Pengawas Internal.  

(2) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

kegiatan nonakademik bersama pimpinan Institut lainnya.  

 

  



 
  

 
55 

 
 
 

BAB VI 

TATA KELOLA 

 

Bagian Kesatu 

Tata Kerja 

Pasal 89 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut dalam 

melaksanakan tugasnya wajib:  

a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan 

organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut;  

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian;  

c. Mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan 

supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

d. Mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan 

masing-masing;  

e. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan  

f. Bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan 

masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas bawahan.  

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut yang 

menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib 

mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan 

dan kewenangannya. 

 

Pasal 90 

Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit menyampaikan 

laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Administrasi 

Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan.  
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Bagian Kedua 

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas 

Pasal 91 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip 

manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.  

(2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. 

(3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, 

berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata 

kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan 

memperhatikan pertimbangan Senat.  

Pasal 92 

(1) Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan Renstra Institut. 

(2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melibatkan unit kerja di lingkungan Institut.  

Pasal 93 

(1) Rektor menetapkan standar kinerja pejabat di lingkungan Institut.  

(2) Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah 

ditetapkan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.  

 

Bagian Ketiga 

Administrasi Akademik 

Pasal 94 

(1) Administrasi akademik menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif 

dari sejak penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan sampai 

penerimaan ijazah dan pelaporan.  
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(2) Sarana administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan sistem administrasi perguruan tinggi yang prima, efektif, efisien, 

akurat, dan memuaskan.  

Bagian Keempat 

Standar Layanan 

Pasal 95 

(1) Standar pelayanan harus mempertimbangkan kualitas, pemerataan, 

kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.  

(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Rektor.  

Bagian Kelima 

Kurikulum 

Paragraf 1 

Pola Ilmiah Pokok 

Pasal 96 

(1) Pola Ilmiah Pokok Institut merupakan Kajian Keislaman dan Keilmuan yang 

bersifat Integratif-interkonektif dalam bingkai Tasawuf.  

(2) Pola Ilmiah Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai 

norma dasar akademis yang memberi arah seluruh aktivitas di Institut yang 

dinyatakan di dalam keseluruhan kurikulum, silabi, dan kegiatan akademik 

penunjangnya.  

Paragraf 2 

Filosofi Pendidikan 

Pasal 97 

Filosofi pendidikan yang dianut Institut adalah: mengembangkan, 

menyebarluaskan, dan melakukan inovasi di bidang keislaman dan keilmuan yang 

bersifat integratif-interkonektif dalam kerangka menghasilkan sumber daya 

manusia yang unggul dan kompetitif.  

 

 

 



 
  

 
58 

 
 
 

Paragraf 3 

Pengembangan Kurikulum 

Pasal 98 

(1) Kurikulum setiap program studi pada Institut dikembangkan dan ditetapkan 

oleh Fakultas/Pascasarjana dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan 

dilaksanakan berdasarkan kompetensi sebagai berikut:  

a. Kompetensi utama;  

b. Kompetensi pendukung; dan 

c. Kompetensi lain.  

Paragraf 4 

Pembukaan Program Studi 

Pasal 99 

(1) Institut dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi,dan/atau 

vokasi.  

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri dari: a. program 

diploma pada pendidikan vokasi; b. sarjana, magister, dan doktor pada 

pendidikan akademik; serta c. spesialis dan/atau profesi pada pendidikan 

profesi. 

Pasal 100 

(1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan melalui tahapan berikut:  

a. Dekan atau Direktur Pascasarjana membentuk tim untuk mengkaji 

kemungkinan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang 

ditetapkan Direktur Jenderal;  

b. Hasil kajian tim pembentukan Program Studi baru berupa naskah akademik 

tentang usulan pembukaan Program Studi baru yang diajukan kepada 

Dekan;  

c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada 

Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas; dan  
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d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Ketua Yayasan Serba Bakti 

setelah mendapat persetujuan Senat Institut.  

(2) Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan oleh Ketua Yayasan 

Serba Baktidapat ditutup oleh Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat 

untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.  

(3) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa 

akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

masih diselenggarakan secara rutin.  

 

Paragraf 5 

Pengembangan Fakultas dan Prodi 

Pasal 101 

(1) Institut dapat mengembangkan Fakultas dan Prodi sesuai dengan bidang ilmu.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas dan Prodi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan 

Menteri. 

 

  



 
  

 
60 

 
 
 

BAB VII 

KODE ETIK 

 

Pasal 102 

(1) Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.  

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai keislaman, 

aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, 

berpenampilan, dan berperilaku di dalam kampus.  

(3) Sivitas akademika Institut dan/atau warga kampus yang melakukan 

pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Dewan Kehormatan.  
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BAB VIII 

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN 

 

Pasal 103 

(1) Selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan, di Institut berlaku 

peraturan internal Institut.  

(2) Peraturan internal Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 

Keputusan:  

a. Rektor;  

b. Senat;  

c. Dekan. 

d. Direktur Pascasarjana   

(3) Peraturan internal Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

pelaksanaan Statuta Institut.  

(4) Bentuk dan tata cara penetapan peraturan di lingkungan Institut berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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BAB IX 

PERENCANAAN 

  

 Pasal 104 

(1) Organ Institut secara bersama-sama menyusun Renstra dengan mengacu 

kepada visi dan misi Institut dengan memperhatikan masukan dari semua 

pemangku kepentingan dan masyarakat luas. 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) 

tahun oleh Tim yang anggotanya berasal dari pimpinan Institut dan Senat yang 

dapat dikaji ulang serta disempurnakan.  

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Yayasan 

Serba Bakti untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah Rektor dipilih.  

(4) Renstra yang telah disetujui Ketua Yayasan Serba Bakti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menjadi acuan utama bagi penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA).  
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BAB X 

PENDANAAN DAN KEKAYAAN 

 

Bagian Kesatu Pendanaan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 105 

(1) Pengelolaan keuangan Institut dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, 

taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, 

transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.  

(2) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan 

dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.  

(3) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan 

tinggi.  

Pasal 106 

Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) 

meliputi:  

a. Perencanaan;  

b. Penganggaran;  

c. Pelaksanaan;  

d. Pengawasan; dan  

e. Pertanggungjawaban.  

Paragraf 2 

Perencanaan dan Penganggaran 

Pasal 107 

Periode anggaran Institut terhitung dari 1 September  hingga 31 Agustus tahun 

berikutnya . 

Pasal 108 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut (APBI) disusun Rektor setiap tahun 

sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Institut yang 
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memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada 

target kinerja yang ingin dicapai.  

 

Pasal 109 

(1) APBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diajukan oleh Rektor kepada 

Ketua Yayasan Serba Bakti paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran 

berjalan untuk mendapatkan persetujuan.  

(2) Dalam hal Ketua Yayasan Serba Bakti memberikan pertimbangan yang 

mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam RKA, maka 

Rektor harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak 

pertimbangan Ketua Yayasan Serba Bakti diterima.  

(3) APBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan 

Ketua Yayasan Serba Bakti merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang 

menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan 

yang tertuang dalam RKA.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan 

anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan oleh Rektor.  

 

Pasal 110 

(1) Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama 

tahun berjalan.  

(2)  Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan apabila terdapat: 

a. Perubahan asumsi pendapatan yang signifikan; 

b. Perubahan target kinerja; dan/atau  

c. Perubahan Alokasi dana/program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Institut (APBI). 

(3)Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Yayasan Serba Bakti.  
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Paragraf 3 

Pelaksanaan 

Pasal 111 

(1) Rektor memegang kewenangan pengelolaan keuangan Institut sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Rektor menjalankan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan Institut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, transparan, 

dan akuntabel.  

(3) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Rektor dibantu bendahara Institut yang melaksanakan fungsi menerima, 

menyimpan, mengeluarkan, dan menyerahkan uang, barang, dan/atau surat 

berharga serta membukukannya sesuai dengan kebutuhan Institut 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 112 

(1) Pengelola keuangan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) 

meliputi:  

a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;  

b. Menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;  

c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank;  

d. Melakukan pembayaran;  

e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan 

f. mengelola kas, termasuk pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan 

cara yang efektif dan efisien.  

(2) Pengelolaan kas, termasuk pemenuhan anggaran unit kerja dilaksanakan 

melalui suatu sistem anggaran yang tertib dan teratur dengan berpegang pada 

kepastian jumlah, kepastian waktu, wajar, dan adil.  

(3) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Rektor dengan berpegang 

pada prinsip kehati-hatian.  
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Pasal 113 

(1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Institut dan semua 

pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Institut.  

(2) Penerimaan yang menggunakan nama Institut harus dilaporkan kepada Rektor 

secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.  

 

Paragraf 4 

Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal 

Pasal 114 

(1) Sistem akuntansi Institut ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan 

Institut yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.  

(2) Sistem akuntansi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem 

akuntansi:  

a. Keuangan;  

b. Barang;  

c. Jasa; dan  

d. Biaya.  

Pasal 115 

(1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal 

dan disimpan di tempat yang aman. 

(2) Bendahara Institut menyimpan seluruh bukti kekayaan Institut sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan.  

 

Pasal 116 

(1) Untuk menjaga kehandalan laporan keuangan Institut maka:  

a. Sistem akuntansi dijalankan dengan menerapkan sistem pengendalian 

internal yang baik;  

b. Sistem akuntansi harus menyajikan laporan keuangan seluruh unit kerja di 

Institut yang dapat diakses oleh Rektor dan unit kerja yang bersangkutan; 

dan  
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c. Sistem akuntansi harus menjamin dilakukannya rekonsiliasi keuangan 

antara pencatatan akuntansi di Pusat Administrasi Institut dan di unit kerja.  

(2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai   

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 117 

(1) Sistem pengendalian internal Institut dilakukan secara terus menerus melalui:  

a. Pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;  

b. Keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;  

c. Pengamanan aset; dan  

d. Ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Institut dan ketentuan peraturan 

perundangundangan.  

(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

tanggung jawab Rektor.  

(3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawasan 

Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Rektor.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.  

 

Pasal 118 

(1) Laporan keuangan Institut diaudit oleh Satuan Pengawas Internal. 

(2) Apabila diperlukan, Ketua Yayasan Serba Bakti dapat meminta dilakukannya 

pemeriksaan khusus.  
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Paragraf 5 

Pertanggungjawaban 

Pasal 119 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Institut setiap tahun Rektor 

harus menyampaikan laporan tahunan kepada Ketua Yayasan Serba Bakti dan 

Senat yang terdiri atas:  

a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal;dan  

b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik.  

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

laporan konsolidasi dari laporan keuangan Institut dan laporan keuangan unsur 

pelaksana kegiatan komersial dan pengembangan.  

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:  

a. laporan realisasi anggaran;  

b. laporan aktivitas/laporan operasional;  

c. neraca;  

d. laporan arus kas; dan  

e. catatan atas laporan keuangan. 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri 

dengan  laporan keuangan unsur pelaksana kegiatan komersial dan 

pengembangan.  

(5) Laporan keuangan Institut disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku  

umum. 

(6) Ikhtisar laporan keuangan yang telah diaudit diumumkan kepada masyarakat 

dan  menjadi dokumen publik.  

(7) Dalam rangka pertanggungjawaban akhir masa jabatan, Rektor harus  

menyampaikan laporan akhir masa jabatan dalam sidang Senat terbuka yang 

terdiri dari:  

a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor eksternal;  

b. laporan keuangan internal sampai saat pergantian kepemimpinan pada 

tahun akhir masa jabatan; dan  

c. laporan realisasi kegiatan akademik dan nonakademik.  
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Bagian Kedua 

Pendapatan, Pembiayaan, dan Beban 

Paragraf 1 

Pendapatan 

Pasal 120 

(1) Yayasan Serba Bakti menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan 

tinggi oleh Institut yang dialokasikan dalam APBI.  

(2) Selain dana yang dialokasikan dalam APBI sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), pendapatan Institut juga dapat berasal dari: 

a. Seluruh Kegiatan Insidental Institut, fakultas dan lembaga  

b. Masyarakat;  

c. Hibah;  

d. Kerja sama tridharma perguruan tinggi;  

e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.  

(2) Pendapatan Institut dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan penghasilan Institut yang dikelola secara otonom, transparan, dan 

akuntabel.  

(3) Pendapatan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan 

penerimaan non murni. 

(4) Pendapatan Institut berupa biaya pendidikan ditentukan berdasarkan standar 

satuan biaya operasional menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

dengan memperhatikan kemampuan Mahasiswa, orangtua Mahasiswa, atau 

pihak lain yang membiayainya.  

(5) Pendapatan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu: a. pendapatan murni (terikat); dan 

b. pendapatan non murni (tidak terikat).  

(6) Selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Institut 

dapat menerima pendapatan melalui Hibah dari Pemerintah Pusat dan Daerah  
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Pasal 121 

Pendapatan Institut yang berasal Pemerintah harus dimasukkan ke dalam APBI 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. jika hibah pemerintah menuangkannya dalam bentuk subsidi, hibah, bantuan, 

atau sumbangan, maka dituangkan dalam APBI sebagai anggaran pendapatan; 

dan  

b. program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari hibah pemerintah 

harus dimasukkan ke dalam APBI sekaligus sebagai anggaran pendapatan 

Institut dan anggaran pengeluaran program dan kegiatan. 

 

Paragraf 2 

Pembiayaan 

Pasal 122 

(1) Pendapatan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat 

(2)  digunakan untuk membiayai beban operasional Institut berupa:  

a. pemenuhan kepentingan peserta didik;  

b. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;  

c. peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pengajaran; dan  

d. pelaksanaan tugas Senat; dan  

e. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Beban operasional Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam APBI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Paragraf 3 

Beban 

Pasal 123 

Institut wajib mengalokasikan beban untuk program tridharma perguruan tinggi 

dengan proporsi sesuai dengan kebijakan Institut yang ditetapkan oleh Ketua 

Yayasan Serba Bakti.  
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Bagian Ketiga 

Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 124 

(1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, 

transparan, dan akuntabel.  

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber 

dananya berasal dari APBI mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

udangan.  

(3) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) yang sumber dananya bukan berasal dari APBI ditetapkan oleh Rektor 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Bagian Keempat 

Kekayaan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 125 

(1) Pengelolaan kekayaan Institut dilaksanakan untuk mencapai tujuan Institut  

(2) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola 

secara otonom, wajar, tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat 

pada ketentuan peraturan perundang- undangan.  

(3) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan 

dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.  

 

Pasal 126 

(1) Kekayaan Institut terdiri atas:  

a. benda tetap, kecuali tanah yang bersumber dari APBI dan berasal dari 

perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan;  

b. benda bergerak; dan  

c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Institut.  



 
  

 
72 

 
 
 

(2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 

paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh 

maupun sebagian oleh Institut.  

 

Paragraf 2 

Tanah dan Bangunan 

Pasal 127 

(1) Kekayaan awal Institut merupakan kekayaan Yayasan Serba Bakti Pondok 

Pesantren Suryalaya yang dipisahkan dari Yayasan Serba Bakti Suryalaya 

termasuk tanah,  

(2) Besarnya kekayaan awal Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kekayaan milik Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya 

yang penggunaannya diserahkan kepada IAILM Suryalaya dan tidak dapat 

dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.  

(3) Pemanfaatan kekayaan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya 

berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh 

Institut setelah mendapat persetujuan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren 

Suryalaya.  

(4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik Yayasan 

Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya yang penggunaannya diserahkan 

kepada Institut dan tidak dapat dipindahtangankan dan dijaminkan kepada 

pihak lain.  
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BAB XI 

SARANA DAN PRASARANA 

 

Pasal 128 

(1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.  

(2) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat 

diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain. 

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang 

milik Institusi. 

(4) Institut dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan 

dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan 

tridharma perguruan tinggi.  

Pasal 129 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan 

dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Institut ditetapkan oleh Rektor 

dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.  
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BAB XII 

KERJA SAMA 

Pasal 130 

(1) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

(2) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.  

(3) Prodi, pusat studi, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

fakultas, dan unit kerja lain dapat bekerja sama dalam bidang akademik 

dan/nonakademik dengan unit kerja sama sejenis dari perguruan tinggi dalam 

dan luar negeri.  

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:  

a. pertukaran dosen dan/atau tenaga kependidikan;  

b. pertukaran mahasiswa;  

c. pemanfaatan sumber daya;  

d. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;  

e. penyelenggaraan program kegiatan perolehan kredit;  

f. penyelenggaraan transfer kredit;  

g. penyelenggaraan program studi kembaran;  

h. penyelenggaraan program studi gelar ganda (double degree);  

b. penyelenggaraan program studi tumpang lapis (sandwich);  

c. penyelenggaraan program penelitian; 

d. penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat; dan/atau  

e. kerja sama lain yang dianggap perlu.  

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dan huruf h yang 

dilakukan dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri dilaksanakan oleh 

program studi Institut yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf g dan huruf h ditetapkan oleh Direktur Jenderal.  
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(7) Program studi perguruan tinggi luar negeri yang bekerja sama dengan program 

studi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terakreditasi 

atau diakui di negaranya.  

(8) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

berbentuk:  

a. kontrak manajemen;  

b. pendayagunaan aset;  

c. penggalangan dana;  

d. pembagian jasa dan royalti atas hak kekayaan intelektual; atau  

e. kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.  

(9) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya dapat 

dilakukan oleh perguruan tinggi yang sudah memiliki izin pendirian dari 

kementerian.  

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama nonakademik berbentuk kotrak 

manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal.  

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama nonakademik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Rektor 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 131 

(1) Pada saat Peraturan Yayasan Serba Bakti  ini mulai berlaku, semua peraturan 

perundangundangan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Institut 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan dalam Peraturan Yayasan Serba Bakti  ini.  

(2) Beban anggaran sebagai akibat pengembangan organisasi dan tata kerja di 

luar organisasi dan tata kerja, dibiayai oleh Institut. 
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BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 132 

Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Yayasan Serba Bakti berdasarkan 

usulan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.  

 

Pasal 133 

Peraturan Yayasan Serba Bakti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Yayasan 

Serba Bakti  ini dengan penempatannya dalam Berita Yayasan Serba Bakti. 
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