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ST,{TT'TA
I]NIVERSITAS PA\C,{ SAKTI BEKASI
PETIBT'KAAN

Dengan Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa

Bahwa perguruan tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau kesenian suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, guna
mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Universitas Panca Sakti Bekasi yang diselenggarakan oleh Yayasan Panca Sakti Bekasi
adalah salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi
dalam upaya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan bagian dari sistem
pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan
menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan

keterampilan dalam pengembangan/ penyebarluasan ilmu pengetahuan serta mengupayakan
penggunaannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Bahwa Universitas Panca Sakti Bekasi sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang universal turut
be(ugas dan bertanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan
pembangunan baik secara daerah, nasional, maupun regional.

Bahrva sebagai akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu

dan

berkesinarnbungan, Universitas Panca Sakti Bekasi sebagai penggabungan dari STKIP Panca

Sakti. STMIK Cikarang dan STIE Indonesia Raya Jakarta, telah memiliki Statuta sebagai
pedoman dasar untuk perencanaan, pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan
Tridharma Perguruan Tinggi, serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik

-

dan prosedur operasional di lingkungan Universitas Panca

Salti Bekasi.
Bekasi, 30 Agustus2019
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BAB I
KETENTT.{\ T \IT }I
Batasan Pengertian

Pasal I
Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :
Pendidikan Nasional adalah..pendiditan yang
berakar pada kebudayaan bangsa
Indonesia berdasarkan pancasili aan Unaang-U"ndanj
Dasar i 945
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang
mencakup program diplorna, proqmm sarjana. program
magisler. program doktor,
"oleh
program profesi. program spe jalis yung
Air.i.ng-gurakan
d.rg.r;;r-;;;;
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesial
3. Menteri adalah Menteri yang menangani pendidikan Tinggi.
Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyerenggarakan pendidikan tinggi.
5. Universitas Panca Sakti Bek11_lellnjutnya dapat disebut panca
Sakti Universitv
Bekasi
dengan singkatan pSU adaiah iutru"
.arau
pendidikan tinggi.

l.

-
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Satuan organisasi adalah bagian dari susunan
organisasi Universitas panca Sakti
Bekasi
Tridharma Perguruan Tinggi yang seranjutnya
disebut Tridharma adarah kewajiban
Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidrkan,
penelitian, dun
kepada masyarakat.

fi#;i;;

8

Program pendidikan adarah suatu tahap dalam
pendidikan berkeranjutan yang
diterapkan berdasarkan tingkat perkembungun pu.u

i.r.nu aioit

kedalam bahan pengajaran.

9

serta keruasan dan

Standar Nasronal pendidikan Tinggi adarah satuan
standar yang meliputi standar
nasional pendidikan, ditambah dangan standar p.r.titiun,
a"-,

kepada masyarakat.

'Lra".

?"g"iail"

l0' Kerangka Kuatifikasi Nasionar Indonesia yang
seranjutnya disebut KKNI adarah
kerangka penlenjangan kualifikasi f,r"p.tJn.i
_
dapat rnenyandingkan,
menyerarakan. dan mengintegrasikan antara bidung llng
pendldikan'd", bi#;;;;.il;
keria serra pengalaman kefa-dalam ,angLu p.muE
Ln
-'- - pengakuan k"*d;;;-i;;;
I

l

sesuai dengan struktur peke{ aan di berbalai

iektor.

Satuan Kredit semester- vang seranjutnya
disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan
belajar yang di bebankan puau.ruturirr"u_;;?;i;;g;
per semester datam proses
pembelajaran melalui berbagai.bentuk p"*f"ru.iur#'uiau
besarnya
keberhasilan usaha mahasiswi dalam mengikuti
[.!iu,un
di lingkungan Universitas panca Sakri.

p"G;k;';;;;
f.*.if.rb.;;d;;,G;;';;;

I

12.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi
dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penvelinggaram
t.glutu, U.tu;u,
mengajar.

13.

Pendidikan adalah proses integrasi mahasisrva dengan dosen
dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar.

l4

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah
dan metode ilmiah secara
sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan
pemahaman dan/atau penguj ian suatu cabang pengetahuan
dan iekiologi.

15. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan
sivitas akademika yang memanfaatkan

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahte;"

mencerdaskan kehidupan bangsa.

;"ry";;il;,

16. Penjaminanmutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan
sistemik untuk meningkatkan
mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkElanjutan.

l7

Fakultas adalah bagian dari
universitas yang mengkoordinasikan kegiatan
,organisasi
tridharma yang diselenggarakan
program
oleh
studi

18. Program Studi adarah kesatuan kegiatan pendidikan
dan pembelajaran yang memiliki
kurikul um dan
pe,rbelajaran tertentu daram satu j enis penoiailan "auJe.
i-t
-rnetode

pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
19. Pimpinan di lingkungan Universitas panca
sakti Bekasi adalah Rektor, wakil Rektor
Bidang Akademik (WR-t), Wakil Rektor Bidang Non Akademik
fWn_ffl, W"iii
Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (Wi._lffl, dan
Dekan.

20 Rektor

adalah pimpinan universitas sebagai penanggungiawab utama penyelenggaraan
kegiatan universitas.

2

I

Wakil Rektor Bidang Akadem ik 1WR-l 1 adalah pimpinan yang
membantu Rektor
.
dalarn bidang akademik.

22 wakil Rektor Bidang Non Akademik (wR-r), adarah pimpinan yang
membantu
Rel'1or dalam bidang non akademik.

23 wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan_dan Kerjasama (wR-rI), adarah pimpinan yang
membantu Rektor dalarn bidang kernahasiswain dan ke{asama.

24. Dekan adalah pimpinan sebagai penanggungjawab
utama penyelenggaraan kegiatan
fakultas.
25. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studr
sebagai penanggungawab utama
penyelenggaraan kegiatan pada program siudi dan/atau p.ogrum
studi paicasarjana
26. Sivitas Akademika adarah masyarakat akademik yang
terdiri atas dosen dan mahasiswa
Universitas Panca Sakti Bekasi.
27. Dosen adalah pendidik profesionar dan ilmuwan yang
diangkat oleh yayasan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengernbangkan, dai ,,"ry"Uuriuurtu, it'.u
pengetahuan, teknologi m_elalui pendidikan, peneliiian,
p"nguUdiunaun
masyarakat di lingkungan Universitas panca Sakli Bekasi.

k;;;

l

28. Mahasiswa adatah peserta didik yang
terdaftar dan berajar pa<la Universitas panca
Sakti
Bekasi.

29

Tenaga Kependidrkan adalah karyarvan
Uni'ersitas panca Sakti Bekasi yang dianskat
oteh yayasan unruk rnexuryang"p.ru.r.r[grr*i"
us ---' p."oiar#
;;;;i'J,"'ifd;,1lrt;"
rr
Universitas panca Salri Bekasi - '

30

Senat Universitas panca Sakti Bekasi,
selanj utnya disebut Senat Universitas
adarah
badannormatifdanperwakiranre,ringgi

;;i;';rivlrsitaspancaSaktiBekasi.

l

senat Akademik universitas panca Sakti,
seranjutnya disebut Senat Akademik adarah
badan normatif tertinggi di Universiras p."."-s'"lii'ritasi
dalam bidang akademik.
12. Alumni adalah mereka, yang menamatkan
pendidikan yang dibuktikan dencan
perolehan ijazah yang sah mencakup lrrurun
u'nir.rrirrl pJ..."s"1iiilffi,,:?,,ti,
Panca Sakti Bekasi, STMIK Cikarang,
Sfff fra"r"ri" naya Jakarta.
3
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34

Kebebasan akademik merupakan.kebebasan
yang dimitiki anggota civitas akademika
untuk secara bertanggungiawab dan mandiri
m"iutrunutu, kegiatan akademik vano
terkait dengan pendidikan dan perg".bangan
it,,u

r.r.

;;;it;'-"*1"?;;;i,"

Kebebasan mimbar akademik berraku
sebagai bagian dari kebebasan akademik yang
memungkinkan dosen menyampaikan fikira"n
"p.narput
aun
di Universitas panca Sakti
Bekasi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan

35 Rencana Induk pengemban_gan, selanjutnya
disebut RIp adarah rumusan arah
pengembangan Universitas panca Sakti g"turi
oala,, bidang akademik dan non
akademik untuk jangka waktu 25
putut
ti,na;
iJf,i,
lOra
36 Rencana strategis selanjutnya disebut Renstra,
adalah rumusan strategi pencapaian RIp
untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.

37 Rencana Kerja

serta Anggaran Tahunan, selanjutnya
disebut

rencana kerja yang merupakan penjabaran
dan perhitungan kebutuhan keuangan

RKAT adalah rumusan
n.nrtru'rnirr .;ungtu *uttu i'iril

*;;_J;i;,
-'
B;ka;;.

"il;

untuk
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rencana kerja tersebut.
Ya1'asan Panca Sakti Bekasi, selanjurnya
yayasan,
disebut
-adarah Badan Hukum
-Penyelenggara Universitas panca Sakli
Badan Pelaksana Harian adarah.badan yang
dibentuk oreh yayasan untuk pelaksanaan
langsung tugas yayasan sehari-hari
perguruan

a"i"*"p."g"1"f
"* panca Tinggi.
*o
Perguruan Tinggi adalah Statuta Universitas
l]l]',", pedoman
Salti Bekasi vanu
-;J;g"i;;;;";.:;"iu_:
merupakan
dasar penyelenggaraan kegiatan,
mengembangkan program dan penyeLngga.uui
i"giutun firngsional
Visi dan Misi universitas panca sakri g.'k.ti.
t.ri?i}uran dasar sebagai rujukan
peraturan umum, peraturan akademtk
dan prosedur yang berlaku di Unive;itas
Sakti Bekasi.

r.;;;;;;

i;;;;

.)

B.{B II
VISI, IITISI DA\ TTiJTiAN
Pasal 2

Visi

"Menghasilkan Lulusan Ur
reknorogirnf

ormasirrrrur::;i,r:"#::;r':::#::;:;:;::r;I;:lr*t

Visi di atas memiliki makna:
I

..-

X:f,-,i|, T:iil','lj"
trnggi
2

J

lainnya

;;.;r;;;

Berkarakter memiliki makna
bahwa
memrtiki akhlak dan budi perkeniIulusan Universitas
-ffiil;: l,anca Sakti Bekasi
rnutl:;
trngkungan vanu
mencerminkan pribadi peke{a
k.rur. ,r.i. ,uiggin l]l,rpior.rriorur

[:i:::i,'tr;'#!;fl,Ifl|jl'
men. iptuka

I

rur usan

Universitas panca sakti
.
Bekasi
TLH,I*y:
I brdang dibandingkan
dengan lulusan

makna bahwa Iurusan Universiras panca
sakri

n,;;;"# i:o'Ji:,*:lJi.1lJ,::a va

Hi::l;'#,[i:i"ffi1;::

n

g ada'

r..,

""

ri'

.#p,

makna bahwa rurusan unirersiras panca
Sakti

5
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Bersaing di Tingkat Nasional
bahrva- iulusan Universitas panca
Sakti Bekasi
rak ter' mem i I i k i L
i,,, i',,,,

r-;iii'tfr i*lqii**lI[dffi ,,,*ffi

iffliftiifiJi:'Ja
kh

usus n"ya

""

i

d* i rsk.;'ffi ;ifi :i rffI# rf
;

rsa

^ffi

rng dit i ngka

,I.,g,,,u i ri ser dan
t Lu *u eu,ul- pJi;

IIisi
I
-r

2

H?'l,i'.T*:i";"ff;i?,fiil,"#f; ,irfx,::,,ffi
n,;1,pedu,i,ingkungan,
Mengintegrasikan kurikuhlr

teknologiinforma"'*""ururo

-,
J

I

yang berkarakter serta

mengaplikasikan

Mengembangkan budava
akademik.dalarn penelitian
multi disiplin yanc
bermanlaal bagi kepentingan

rtra.mit. mu*ry#i.r,'lir,,Trurrr",

Meningkatkan peran Un i versjlas
dalam

penvelesaian
pada wawasan kei lm
uan bagi rerwuj udnyi

p.rroutrn berdasarkan

r;rl*rr.,, riiJ rroani

4

5.

Membangun ke4asama dengan
berbauai
peningkatan
masyarakat.

k;i;;-fi

r

;?i1,,il;1"'#"li,l*;ffi

-#.,1'".#,lTr?:r*;

Tujuan
I

2

J
4

Terselenggaranya pembelaiar
r. k,; ;;i
'#.}i1,?

1;#;;,::;;i:f

Terr ntegrasinya

informasi.

_i1il:,,1,

il;xxf.

ped u,

i,

in

gk

un

ga n

kurikulum vang berkarakter serta
mengaplikasikan teknologi

Terselenggaranva budava akademik
dalam penelitian multi disiplin yang
berman laat bagr kepenringan
utua.mit. mlsy.Lt"i iJ,l' r,rLu rrrm
Terselenggarannya peningkatan
peran universitas
dalam penyelesaian
-b^;;;.#i,a,yu
pada *u*uru, k"ir.;;;
masyarakat

ffiTililI:*sarkan
5

Terselenggaranya kerjasama dengan
berbagai pihak, untuk pengembangan
dan
peningkatan kualitas pembelajaran,
penelitian ian
masvarakar

;G;li*

BAB

III

IDENTITAS

(l)

Perguruan ringgi adalah
sakti Bekasi hasit penggabungan
dan
perubahan bentuk dan Sekolah
.,yllr,:r:llr'i.".lia
Tinggi
pendidikan (STKI')
Panca Sakti di Bekasi. Sekorah
rra"Tr;.r"i"f"nnarikan dan Komourer
(sTMrK) Cikarang di cikarang
a"1'
'
Indonesia Raya
Jakarta," U.ia"."ri.^" r\!Pu'u
Mendikbud Nomor
757M2020,ranggal llJuni

Tiffi

di

*;;r*;;iun",,ru

s.["rrr,'itr#,r* Jr,"rr;i"lttH;
--"'-" K;ff r",
2020.

(2) Lambang Universitas panca
Sakti mengandung arti :
a l,urnu Da:ut" (v417g nlengandung ani dasar ingin memajukan
daerah Bekasi
dan Jawa aa,it pada"r,mu;;;;

Hlrff:*

b
-

;"ri;

mencetak sumber daya

Cakra mengandung arti Kej ujuran
dalam menuntut ilmu dan penyebaran
ilmu
pengetahuan

c.

ltmu pil,tr mengandung arti sebagai
bentuk semangat dari Lima pendiri
dan
sebagai gambaran dari Nitai
d"tu;p";;;;;; "-"''",
d,. Api (ohor) mengandung ani dian yang
tak kunjung padam akan menerangi
seluruh daerah sampai ke pelosok.

5

(3) Hymne panca Saki
K_ibarkan panj i-panj i demi perulidikan
trYujudkan citq-cita Llniveriitas panca

Suhi Bekasi
SDM budaya certlas trampil bermutu
Harapan kita semua ktmlu.s tercinta
Kampu.t {lniversitas panio Sakti Bekasi
(4) Mars Panca Saki

:

Dengan tekal semanga! menvula
marr terungi duniu
Mumpu memberikan pendidikun pada genera;ti
mutla
Universitas panca Sakti Bekasi *on"i y"ng
r;;
porti
Me ningkatkan mutu pe nd id i kun r rt,
*"ry.i[rir-r[
*asa tl epo n
J,a <i i I a h r e n a g a p r ofe.s t tt n u I y a n g
n o, a
i r'i
r, i
"i "l dcngon
t?nf mampu bersutng.dan berkarya.sesuai
",.) "','"pro1esi
(tniversita's punco Sukti
Bekusi riligi dun h;;p;;:,rri
'Morijadikan insan maruliri SDM yins t

"iiloi

Pasal 4

Domisili
(1) Kampus A-(Kampus Utam_a)
universitas panca Sakti Bekasi berkedudukan
di
Jln. Raya Hankam No.54 Keluraha"
lr,i."t
pondok Melati, Kota
r,r,
i.."ratan
Bekasi, provinsi Jawa Barat.
(2) Kampus B beralarnat di Jalan Tegal
Danas, cikarang pusat, Kabupaten
Bekasi
,r,
C beratamat di Jalan Kapten Sumantri, Cikarang pusat,
Kabupaten

ff:ffilr

(4) Kampus D beralamat

<ii .talan

Kartini, Kota Bekasi

Bendera ditingkungan

(l)

iliil,].n"r

r*ca Sakti Bekasi
Bendera Universitas panca Sakti Bekasi
berrvarna merah muda dengan ukuran
dan lebar (3:2) dan ditengahnya terl"irt
l"ri""g
Urir"..itu, iun.u

ffiS

ilti

(2) Bendera Fakul Ilmu pendidikan
berwama Merah dengan ukuran panjang
dan
lebar (3:2) dan ditengahnya
terletak lambang

U;i;;;"",

panca Sakti Bekasi

(3) Bendera Ekonomi dan Bisnis
Hijau dengan ukuran panjang dan lebar
(3:2) dan ditengahnya terletak .benvama
tambang

U;i'";;ri;?;;;a

Sakti Bekasi

(4) Bendera Fakurtas Teknorogi
dan sains berwama Biru dengan ukuran
panjang dan
lebar (3:2) dan ditengahnya terretak
lambang universitas panca Sakti Bekasi

6
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(l)

_
-?

-._

Pasal 6
pakaian pada Lrpacara
Akademik
Toga Jabatan adarah iubah yang dikenakan
oleh Senat Universitas panca Sakli
Bekasi yang terdrri dari il|t-,_w"r.tr
n"k;;;,'il;r, Ketua program Studi,
Kepala Lembaga penelitian dan.pengabdran
r --- Iri".y"*tat,
Kepala Lembaga
"rqPenjaminan Mutu lnlernal dan Wakilbosen. i"j"

(2) Toga Jabatan dipergunakan pada upacara-upacara
akademik seperti Dies Natalis,
Wisuda, pengukuhan Guru Eiesar, piomosi
p"ttor Kehormatan.
6"1i".
"i",
(3) Bentuk busana dasar, kelengkapan_
tog a jabatan (topi) jabatan, kalung.jabatan.
atribut pengenal diatur oleh S.nut unilu"*tu.;;;;;
Sritt s.i;rir'"Ji,d;;#
ketentuan peraturan.

(4) Toga wisudawan adarah jubah yang
dikenakan oreh rulusan Universitas panca
Sakti Bekasi pada acara wisuda.

(5) Bentuk.dan jenis serta kerengkapan
toga wisuda diatur tersendiri oreh senat
Universitas.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

(l)

Pasal 7
penyelenggaraan pendidikan
dan pengajaran

Universitas panca Sakri Bekasi adalah lembaga pendidikan
rin,,rri van.
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
ffig.# s;;j;;

Pascasarjana serla program Vokasi untuk-berUulai
Uia'ang

ifm,

#"-l."#fi

(2) Universitas panca Sakti Bekasi dalam
menyelenggarakan pendidikan dan
pengajaran, melaksanakan prinsip kemudahan
laccissatitity) dan kesetaraan
(equality), rnenjamin terselenggaranya
t eueuusan' utaoernik, mimbar ;#;.,k:
dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan
etika keilmuan.

(3)Universitas panca Sakti Bekasi
menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan
prinsip akuntabel berdasarkan azas [eaaitii,

t

i"ru'rt*", kebersamaan, dan
kemandirian serta memanfaattu, t e"e.aaran
aun t"u]:ir.un tor.r,tif seruruh civitas
dengan sasaran mewujudkan totatitas sisiem

;:H:T*

frauy" au, p*aiait:"

(4) Universitas panca Sakti Bekasi secara
konsisten melakukan inovasi, integ tas
antar
dan lintas bidang, menyelenggarakan Or, ,,"fuf.runutun.irt".
p"rdi;i-k*i;;;;
dengan penjaminan mutu yang dilaksanakun
,."uru O".tuf,ap, terstruktur, dan
berkesrnambungan untuk mele-bihi standar
auL, rangka meningkatkan
nilai tawar dan daya saing lulusan.
"^rrorJ^

.......7

(5) Universitas panca sakti Bekasi dalarn
penrerenggaraan pendidikan menekankan
pada aspek penguasaan ilmu pengetahuan,
i.t.noiig,, ,.ni serta keterampilan dan
memil iki integritas kepribad ian t 11 urun
1.un g U.ri.il' a"", bertaqwa.
(6) Universitas panca Sakti. Bekasi
dalam pengelolaan
proses penyelenggaraan
--'.dun'

akademik dilakukan dengan ,"rur.unl

iertendali daram

penyelenggaraan pendidikan yang
baik lgood
dengan Rencana Induk pengembingu,

sistem

govern,nin4 aand|aksanakan sesuai
iiniu"iritu, pan'ca sakti gekas;.
(7) Universitas panca Sakti Bekasi
melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pendidikan. dan pengajaran secara periodik,
sistematik, terstruktur dan
berkesinambungan <jenpan menggunakan
utur u[ur rrng baku dengan dilandasi
dukungan dan inspirasi inre ,"otZii
Panca Sakti Bekasi.

;il;;

,rrri'#"*"p"t

tujuan Universitas

Pasal 8
Sistem Pendidikan

(l ) Sistem pendidikan dan pemberajaran
dilaksanakan dengan menggunakan Sistern
Kredit Semester (sKS) dan waktu p"tut .uruunnyu-oril.
a"ngun sistem semester.

(2) Satuan kredit semester (sks) adalah
takaran penghargaan terhadap pengalaman
belajar yang
diperoleh selama satu semester.

(3) semester adalah satuan uaktu terkecil
untuk menyatakan ramanya suatu program
pendidikan.
(4) Dalam sistem kredit semester, perencan&ln
dan pelaksanaan program pendidikan
menggunakan satuan kredit sebagai torok
uku. tet an siuoi ,nat aris*a dan dosen.
(5) Satuan kredit semester (sks; ditentukan
untuk setiap kegiatan meliputi kuriah atau
tatap muka, terstruktur, mandiri, pralrikum
tuUoiuto.irrn,
" praktikum lapangan,
seminar, skripsi dan/atau Tugas Akirir dan/u,u,
in.ri,
(6) Jumlah satuan waktu yang.dibutuhkan
setiap satuan sks adalah 50 menit kuliah
tatap muka secara darinu dan/atau luring.6b
,.nir t.g,utun terstruktur, dan 60
"
menit
kegiatan man<Iiri.

Pasal 9

Kalender Akademik

(l)

Tahun Akademik dimurai pada bulan September
dan berakhir pada buran Agustus
tahun berikutnya.

(2) Tahun Akademik penyelenggaraan
pendidikan dan pembelajaran terdiri
dari
semester ganjil/gasal dan semester genap
serta ,.*.rt", urtu.u.
(3) Sernester Ganjil dan Semester.Genap
masing-masing
'---'-"- terdiri dari enam belas
minggu, dengan tatap muka satu kali pir.inggr'

8

(4) Kalender Akademik secara rinci disusun oreh
wakir Reklor Bidang Akademik
untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor Unirersitas
t anca sakti Bekasi.

-

Bobor Mata

(l)

Beban

Berajar
"ril'flll
Bobot mata kuliah diukur dengan satuan kredit
semester (sks) yang menyatakan

keluasan dan kedalaman materipengetahuan
dan
dan didiskusikan.

-

ket"ra.piiun yang

u''r.u,

affir".

(2) Bobol dari setiap mata kuriah ditetapkan
antara r sampai dengan 3 sks Der mingurr
di dalamsatusemesleraraul6kaliiatapmukar.*ri'rtril^i.rr.BJvL'rrrrrtstsu
(3) Beban belajar mahasisrva dalam satu semester
maksimum 24 sks.
(4) semester Antara hanya diikuti
mahasiswa yang akan memperbaikr nilai
dengan capaian nilai maksimum B.
-oreh

(5) Semester Antara dilaksanakan seterah seresai
semester genap setiap tahun
akademik.
(6) Jumlah satuan kredit semester.yang harus ditempuh
untuk menyelesaikan program
pendidikan sa{ana (Sl) adalah minimum 144 sks
dan maksimun 160 sks
( 7) Jumlah satuan kredit
semester yang harus ditempuh untuk menyelesaikan
program
pendidikan Magister (S2) adalah minimum 36
sks dan rnaksimun 44 sks.
(8) Jumlah satuan kredit semester.yang harus
ditempuh untuk menyelesaikan program
pendidikan Diploma Tiga (D3) adalah minimum
l l0 sks dan maksimun
120 sks.

(9) waktu studi normar yang dibutuhkan_untuk menyelesaikan
program pendidikan
sarjana (Sl) adalah g semester dan waktu studi .rkri.u.
adarah 14 semester.

(10)waktu studi normar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
program pendidikan

Magister (S2) adalah 4 semester dan waklu studi maksimum
adalah g semester.
( I I ) waktu studi normal yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan program pendidikan
Diploma Tiga (D3) adalah 6 semester au, *uttu ,trOi
maksimum adalah

l0

semester.

Kurikurum

-

(,

,

.ff Tlil."

penganrar

rencana dan pensaturan mengenai isi rraupun
[j:l*il
*$ii]lprradalah
pembel aran serta penyampai an dan peni laianlarg
ai grnalun
9n penyelenggaraan kegiatan
seDagal
pedoman
"":f:^ Il{ii
betajar mengajar
aj

ai pe.gu-rua,itinggi.

(2) Kurikulurn Universitas panca Sakti Bekasi.berpedoman
pada peraturan perundangundangan dan sesuai denqan pendekatan kebutuhan
,,ik"hrirtrJ"r,
p"r;;;"
jasa lainnya.

ti

I

-....-

(3) Kurikulum disusun oreh masing-masing program
Srudi sesuai dengan visi, misi dan
tujuan Program Studi mengacu pada visi, misi
dan tuj uan Universitas.
(4) Kurikulum harus dikembanqlg.n dun diimplementasikan
berbasis kompetensi
me1ga3 nada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
yang didasarkan
pada nilai-nilai moral dan akademik.

(5)

-

Kurikulum dievaluasi secara periodik, sistematik, terstruktur,

dan
berkesinambungan agar sesuai dengan tuntutan rnu.yu.uf.ut
aun aoniu t"lu
(6) Bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan
adalah Bahasa Indonesia. Bahasa
Inggris dan/atau bahasa asing lainnya dapat digunakan
sejauh diperlukan

-

Pasal l2
Penyelenggaraan perkuliahan

(l)

Setiap mahasiswa mendapat bimbingan akademik untuk
mengisi kartu rencana
studi (KRS) sesuai dengan beban sks yang diambil dengan
...p".f,"iif.rJ

mempertimbangkan hasil studi pada semlstei sebelumnya.
(2) Pembatalan mata kuriah oreh mahasiswa setelah d
aksanakan perkuliahan tatap
muka kedua dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Keterlambatan pendaftaran.mata kuriah dari jadwal
yang terah ditetapkan dan
perkuliahan
telah dimulai tidak dapat diterima.

(4) Jadwal perkuliahan dan praktikum diatur
Program Studi.

sesuai dengan kebutuhan masing-masing

(5) Sebelurn perkuliahan dimulai, pada perternuan tatap
muka pertama, dosen harus
menyampaikan penjelasan rencana pembelajaran satu semester
(RpS) kepada
mahasiswa.

(6) Proses pembelajaran dilaksanakan merarui kegiatan
perkuriahan (tatap nruka),
belajar online, praktikum, diskusi, seminar, syirposium,
lokakarya dan kegiatan
ilmiah lainnya.
(7) Kehadiran mahasiswa daram mengikuti perkuliahan
tatap muka maupun berajar
online di waj ibkan mi nimal 80o/o dai j uml ah mengikuti pembelajaran
;;il;il;
urluk.dapat mengikuti ujian tengah semester (ur5; maupun
ujiin akhir ,",n.r'".
(uAS).
(8) Penyelenggaraan perkuliahan harus dilaksanakan
sesuai jadwar yang terah
ditetapkan, jika berhalangan, dosen dapat mengganti perkuliaha,
sudah disepakati dengan mahasiswa dan

(9)

frogriir

dosen berhalangan tetap, maka penggantinya
I\"
Fakultas terkait atas usulan
Ketua erogram-Studl.

pud";fi" r;;;

Studi yang bersangkutan.

harus ditetapkan oleh Dekan

(10) Pelaksanaan perkuliahan secara teknis diatur
dalam buku pedoman Akademrk
Universitas panca Sakti Bekasi.

t0

Pasal

l3

Ujian

(l )

Peny^eleaggaraan ujian semester dilaksanakan
daram bentuk ujian tengah semester
(UTS)

dan ujian akhir semester (UAS).

(2) Jenis. ujian terdiri dari ujian teori, ujian praktik,
ujian skripsi dan/atau ujian tugas
aakhir dan/atau ujian Tesis.
(3) ujian akhir prograrn terdiri.dari ujian
skripsi dan/atau ujian tugas aakhir dan/atau
ujian Tesis setelah mahasiswa menyelesaikun
,"iuiuf, U.Uun"rt, p"a" iliJ;
Studi terkait.

(4) Ujian akhir program dirakukan

menyeluruh (comprehensive) berdasarkan
-secara
penalaran yang menekankan pada
materi kuiiuh, buhan pustaka dengan ,,"nglku;
perkembangan ilmu.

Evaruasi

0", J""ij,11

Hasir Berajar

(l ) Evaluasi dan peniraian hasfl belajar mahasiswa
dirakukan untuk menilai tingkat
penguasaan

mahasiswa terhadap materi kuliah yang telah
diberikan.
(2) Evaluasi dan peniraian has berajar setiap mata
kuriah meliputi beberapa aspek dan
dilakukan secara sistematis meniakup semua komporeok"giatan
dilakukan mahasiswa.

peri;l;#; ;;;;

(3) Penilaian hasil belajar didasarkan pada hasil
ujian tengah semester (30%), ujian
akh,ir sernester_ (35%), tugastugas, diskusi/presen
tasi (2.0y") aun t.fruairun iiup
muka secara daring dan/atau_ luring (1506), sedangkan
bobot presentase rnati
k,yliah yang
dalamlentuk
,erinur.'*ort
st,op dan laboratonum
,pelaksanaannya
aKan olatur dalam
peraturan tersendiri.

(4) Skipsi dan/atau tugas akhir dan/atau Tesis
mahasiswa dibimbing oleh dua orang
dosen tetap yang telah mempunyai NIDN, dan
,ut, dluntu.uny"u t"hh;;;il;k:
jenjang jabatan akademik.

(5) skipsi.dan/atau tugas akhir dan/atau Tesis
mahasiswa diuji oleh dosen tetap
yang telah mempunyai NIDN dan/atau reviewer
yang berkom"peten.
(6) Klasifikasi penilaian kemampuan
mahasiswa akan diatur dalam peraturan
tersendiri.

(7) Penilaian kemampuan mahasiswa diklasifikasrkan
sebagai berikut :
Rentan n Nilai
Konyersi
Predikat
80,00 sd 100
A
Baik Sekali
69,00 sd 79 ,99
B
Baik
56,00 sd.68 ,99
C
C
40,00 sd. 55,99
D
Kuran
0,00 sd.39 .99
E
t Kuran

II

-

(8) Evaluasi hasil betajar mahasiswa
dilaksanakan setiap akhir semester dan
menghirung.indeks presrasi (tp) dengan
..;i;"ri;;;Tiai
"" huruf yang diberi bobot
sebagai berikur : A=4, B=3. C-2. D:
l. d., E:0.-'Pasal l5
Yudisium

-...(

I ) Penyelesaian program pendidikan pada
program studi di di Universitas panca
sakti
Bekasi diretapkan
yudisium.

dalam rapat

-

(2)

.....-

adarah penerapan kelurusan mahasiswa
dan program studi di Universitas

^Yudisium
Panca Sakti Bekasi

Pasal 16
penyelesaian program pendidikan program
Sarjana
( 1 ) Mahasiswa dinyatakan
rurus menyelesaikan program pendidikan program
Sarjana
dalam rapat yudisium, jika meminuhi syarat_sy;;
;k;demik sbb :
a) Telah menyelesaikan seluruh beban
studi yang dipersyaratkan
b) Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00
c) Tidak ada nilai D dan E
d) Lulus ujian skripsi dan/atau tugas akhir

-

(2) Predikat kelulusan ditentukan sebagai
berikut :
a) Dengan Pujran Tertinggi (Suniu (.umluutlc) aoabila
I ) Indeks presrasi kurnulatif 3.76 sd.
4,00 '

2)

-

b)

-

c)
d)

-

Masa studi yang telah ditempuh maksimar
sama dengan masa studi normal.

Dengan pujian (Cumluude) apabila
1) Indeks prestasi kunulatif 3,S t sd 3,ZS
2) Masa studi yang terah ditempuh mai<simal sama dengan
masa studi normal
Sangat Memuaskan apabila
Indeks prestasi kumulatil2,76 sd. 3-500
2) Masa studi yang terah ditempuh maksimar sama dengan
masa studi normar.
Memuaskan indeks prestasi kumulatif 2,00
sd. 2,75

l)

penyeresaian progra
m

(l)

#;?1,'J""

program Diproma
Mahasiswa dinyatakan lulus menyelesaikan program pendidikan
program
Diploma jika dalam rapat yudisium,
i".r.rrii"sfirat-syarat

1,.,

atademik sbb

:

llb) l.l"t

menyelesaikan seluruh beban srudi yang
dipersyaratkan
Indeks prestasi kumulatrf minimal 2,00

t2

..-

c)
d)

Tidak ada nilai D danE
Tugas akhir

(2) Predikat kelulusan ditentukan sebagai berikut :
a) Dengan Pujian Tertinggi (Summa Cumlaucte) jika:
1) Indeks prestasi kumulatif 3,76 sd. 4,00

2)

b)
.-_

c)

Masa studi yang telah ditempuh maksimal sama dengan
masa studi normal.
Dengan Puji an (Cumlaude) jika:
Indeks prestasi kumulatif3,51 sd. 3,75
2) Masa studi yang telah ditempuh maksimal sama dengan masa

l)

studi normal

jika:
1) Indeks prestasi kumulatif2,76 sd. 3,500

Sangat Memuaskan

2)

d)

Masa studi yang telah ditempuh maksimal sama dengan masa
studi normal.
Memuaskan indeks prestasi kumulatif 2,00 sd,. 2,75

Penyetesaian program

(l)

-......-

r"ro,rturlTi'rTreoiliat

Kelutusan pascasarjana
Mahasiswa Program Pendidikan program pascasarjana
dinyatakan lulus daram
rapat Yudisium, jika memenuhi syarat_syarat akademik
sbb :

a) Telah menyelesaikan seluruh beban itudi yang dipersyaratkan
b) Indeks prestasi kumulatif minimal 3,00
c) Tidak ada nilai D dan E
d) Tesis danlatauTugas akhir

(2) Predikat kelulusan ditentukan sebagai berikut

a)

b)

c)
d)

:

Dengan Pujian Tertinggi (Summa Cumtaude) jika:
1) lndeks prestasi kumulatif3,76 sd. 4,00
2) Masa studi yang telah ditempuh rnaksimal sama dengan masa studi normal_
Dengan Puji an (( )umlaucle) jika:
1) Indeks prestasi kumulatif 3,51 sd. 3,75
2) Masa studi yang telah ditempuh maksimal sama dengan masa

studi normal

Sangat Memuaskan jika:
1) Indeks prestasi kumulatif3,26 sd. 3,500
2) Masa studi yang telah ditempuh maksimal sama dengan masa studi normal.
Mernuaskan indeks prestasi kumulatif 3,00 sd. 3,25

Pasal 19
Penerimaan Mahasiswa
(

1) Penerimaan mahasiswa baru program sa{ana
dan progmm diploma
.
diselenggarakan setiap tahun sebelum
tatrun ahaemit dimulai.

-.....-

l3

,.-

(2) Penerimaan mahasiswa b aru program
pascarasjana dapat diselenggarakan
setiap
semester

(3) Sistem penerimaan dan sereksi serta
keputusan diterimanya caron mahasiswa
baru
diatur dalam peraturan
tersendiri.

(4) Penerimaan mahasiswa asing
lbukan berkewarganegaraan
pada ketentuan
'- "---" rndonesia) didasarkan
peraturan perundang-undangsf

Pasal 20

-

Administrasi Akademik
(1) Registrasi adalah proses yang wajib
dilakukan oreh calon mahasiswa untuk
memperoleh
status sebagai mahasiswa Universitas panca
Sakti Bekasi.

_'7

(2) Her-registrasl wajib dilakukan
mahasiswa sebelum perkuliahan semester
berikutnya dilaksanakan.

..-

(3) Mahasiswa yang tidak melakukan_her-registrasi
selama 2 (dua) semester berturutturut maka status yang bersangkutan -diunggup
mengundurkan diri dan akan
dikeluarkan dari Universitas panca Sakti B.k;;i.'
(4) Mahasiswllgrkewajiban membayar
Biaya penyelenggaraan pendidikan (Bpp)
tetap dan Bpp sks meralui Bank Bpp t.t"p
auput aitayar sekaligus pada awar
terdaftar di Universitas panca Sakti Bekasi
uru" aing; ungsuran sesuai ketentuan.
Sedangkan Bpp sks pembayarannya setiap
awal seirester berdasarkan jumlah sks
yang diambil oleh mahasiswa.

,t)l:f-,]-T,:lin

BPP tetap dan Bpp sks diperlukan sebagai
syarat melakukan

regtstrasr maupun henegistrasi.

........-

.......-

(6) Mahasiswa yang akan berhenti sementara
baik karena cuti aka<lemik dan/atau hal
lainnya diwajibkan membuat surat permohonan
cuti akademik Ar;;;;;;;;
biaya administrasi cuti.

(7) Mahasiswa yang tidak melaksanakan
herregistrasi sampai waku yang telah
ditetapkan maka secara otomalis akan dirrggu;
r;;;gui mahasiswa cuti dan terap
membayar
biaya administrasr cutr.

(8) Mahasiswa yang tidak meraksanakan
herregistrasi tidak mendapatkan layanan
akademik
dan non akademik selama

,.r..,"r"U"itungrong.

(9) Pemberian beasiswa kepada mahasiswa
yang tidak mampu danratau berprestasi
.6;;
diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang f.rnuturir**n-aan
fe4asama
Rektor untuk memperoleh persetuj ian Ketuu f"ngr;, yayasan.

l-{

(l)

*""r",".#iit"2rlp"n.ritirn
Penelitian dilaksanakan dengan
r,vrr5aLu
mengacu
telah ditetapkan

pada
Paqa

Renci
Kencana
Induk Penelitian yang

(2) Peneritian dikembangkan
daram bentuk peneritian rrmiah
dan penelirian reraoan
u' o
;;;; p-#
*ui *r, * da n
|3

i:'rliffiI'#il[1

il#;

"'

1'"

m en

in

gk ar

k

an

(3) Penelitian dilakuan
oleh dosen. kelompok dosen.
baik penelirian lapangan,
mencakup

p.;;i;-;; r,.rr*-",.

f i'J|,ffi [HnT:]anB

rnsrirusionar. regionar

(4) Dalam hal melaksanakan
oenelitian dosen dapat menyertakan
(5) Penetirran yang dilakuan
rnahasiswa.
oteh mahasiswa

*;il[l,riilg

oleh dosen.

Kerjasama penetitian
(I

) Kerjasarna penelitian da
lembaga lain baik auri aurll

lllli'r,,*r,

l']:I'h:

Hasit penetitian

dengan perguruan tinggi dan
lembaga-

-:ilT'::ll'
pihak.

,r,

t

11i,1,,,,0,. setelah ditandatangani
T-11,:I',kerjasama
perjanjian
ke4asama otJtr aua belah
(3) Publikasi dan pemanfaatan
rrasil-hasir peneritian harus
diraksanakan dengan
tinggi hak aras kekayaan
li:.:l_y:1,,c
merupakan ourpur dari
dan pemanraatunnvu

iifrH:f""'ian'

i,;;;;;i;;i';;s
oirutrtrn ,ir;i k;;;ffi;;

##;f;l

'" liff.il;li:'1.#l'*X?t"'#3;l[;I1,i* dikomunikasikan pada karangan
penyeren gga

(l)

raa"

*""*"ollrTt ::rada

Masya ra kat (pKM)
Pengabdian Kepada Masyarakat
mengacu "-1"u4
kepada R
KepadaMasyarat utyun!i"ra,
^€ncono Induk Pengabdian

(2)Sasaran prograrn

ditetapka}

pengl_b.^d,1n

kepada masyarakat ialah menerapkan
iimu

pengetahuan untuk mendayagunakan
,
potensi
dan merakukan p".uuLu,

ro"noi;

k"#;;

ir;;;;,*,

;ff i,l;il:ff:::iflfr#embangun

(3) Program pengabdian
kenada masyarakat dapat dirakukan
juga

oreh dosen dan/atau danar
oleh seluruh sivitas akademika
Universitas panca Sakti Bekasi.
(4) Program pengabdian
keoada masyarakar dapat diraksanakan
secara terpadu denran
kegiatan pendidikan dan neneririan
*n.
ori",J..g'r"n"daram
bentuk pendidikin.
petatihan. penyut uhan aun p.tuyrnrn-*l;;;il;,:"""""

l5

(5 ) Dalam rnenjalankar program
pe ngabdian kepada masyarakat,
aspek manfaat harus
druramakan asar

;; ;;;;

dapar memberi-konrnbrri';,
masyarakar dengan cara
proaktrf menggali dan memrtih k.s,*;i;;;;;;;,fili,ngrutLun
peran serra dan

pengetahuan masyarakat.

Pasal 2.1
Dana penelitian dan pengabdian Kepada
Masyarakat
(l) Dana untuk melaksanakan peneritian dan pKM
diperoleh dan bersumber dari :
a) Universitas Panca Sakti Bekasi
berdasarkan anggaran tahunan
b) Pemerintah daerah dan pemennmh pusat
c) Lembaga-lembaga lain di dalarn dan
luar negeri
(2) Dana^dari pihak ruar dapat berupa
bantuan, subsidi. hibah. kerjasarna peneririan
oleil r"uug'"'r'u masvarakar pe,b.n

lll.6y,oo*

ff l?#',.r$""ggung

(3) Ketentuan tentang dana penelitian yang
berasal dari pihak ruar diatur oreh Rektor.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTtl PENDIDIKAN
TINGGI
Pasal 25

(l)
.......-

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universrtas panca
sakti Bekasi
Iembaga pelaksana kegiatan.sist".ir. ,rtut
,"n.iuniuir.u, aun

adarah

meningkatkan
mutu Universitas panca Sakti Bekasi
(2) Lembaga penjaminan Mutu Internal
dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga
dan merupakan jabatan fungsiorut yart
pengarahan dan
""
bertanggung jawab langsung kepada
Rekiorat-

6;;";;'l;;*rh
-- -'

(3) Penjaminan mutu internar universiks panca
sal-ti Bekasi dirakukan meralui
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian,
rekomendasi ;;;;k;
untuk_ meningkatkan mutu program riar.,u..u'

,"au.u b"."n"una

berkelanjutan.

-

dan

(4) Penjaminan mutu internal pada
tingkat fakultas diraksanakan oleh Gugus
Kendali Mutu (GKM) yang dipimpin'oleh
,""i"rg

,'r

f.i"".

5ffi,|;fl;u[lnou,,

Mutu diangkat oreh Rektor aras usur

Lembaga

(6) Penjaminan mutu internar pada
tingkat progam studi d,aksanakan oleh
Kendali Mutu (TKM) yang dipi*i'in or"r,

t'ffil'i#fl

i"o;6?;"

Kendali Mutu

(rKM)

rim

diangkat oleh Rektor aras usul Lembaga

l6

(8)

..-

Dalam rangka peningkatan mutu

penr_elenggaraan program_program

Tndharma harus dilakukan penga\\asan
dan e,ialuasi penjaminan mutu
akademik dan administrasi petay'anin ,.,,uu
,nru. orlJnisasi pelaksana baik di
tingkat institusi, fakultas. rio$am Strdi, ;;;;;
rn"il_ri, pelaksana lainnya.
(9) Pengawasan dan evaluasi terhadap program
Tridharma dilakukan secara
.
sistemik, terstruktur, periodik,,dan'U.in.inurUuffi
dengan menggunakan
alat ukur yangjelas dan dapat diterima serta
Jlt.rnf?rgt"".

(10) Penjaminan mutu intemal pada Universitas
merupakan bagian dari tanggung
jawab Kepala lembaga penjaminan Muru
lnternai'-"
(11) Penjaminan mutu internal
Fakultas merupakan bagian dari tanggung
jawab Ketua Cugus Kendali,pada
Mutu.
(

12) Penjaminan mutu intemal
program
tanggung jawab Ketua Tim _pada
Kendali Mutu.

(13)

Pengawasan dan evaluasi penjaminan

a.

b.

Studi

merupakan bagian dari

mutu dilakukan untuk menjamin:

Kepatuhan terhadap kebijakan mutu, standar
mutu, peratuan mutu, serta
manual mutu.

Kepastian bahtva lulusan memitiki kompetensi
dan spesifikasi sesuai
1ipl1 yang diteiapkan Ji ,"i*p

dengan Capaian pembelajaran Lulusan
Program Studi

c.

Relevansi program Tridharma
s t ct ke

ho I der s

lainny a.

dengan tuntutan masyarakat

dan

(14) Penerapan dan pelaksanaan, serta
mekantsme penjaminan mutu diatur
tersendiri dan lebih dr.l
manual prosedur' irnpl",r,.nturi p"n;ur-in*
.d1l1r.
mutu Universitas panca Sakti Bekasi.

...-

Pasal 26
(I

-r

...-

) Akeditasi merupakan penjaminan mutu ekstemal untuk
merakukan penilaian
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
berJasarkan standar nasional
pendidikan tinggi yaag dilakukan untuk meniniukui-t
Jiuyut un r.ogram Studi dan
Institusi.

(2) Akreditasi sebagai

bukti bahrva program Studi dan Institusi yang terakreditasi
telah memenuhi standar mutu yang diterapkan
otetr gaN_pf .

(3 )

-

Akreditasi mampu membenkan perlindunsan
kepada masyarakat dari
penyelenggaraan pendidikan yang ridak
me;en uhi standar dan mendoronc

Institusi Program Studi secara terus

mempefiahankan mutu yang tinggi.

menerus

melakukan perbaikan untuf

(4) Penilaian mutu dalam rangka akreditasi
dilandasi oreh standar yang rengkap dan
jelas sebagai torok ukur peniraian
untuk -"ngtrurilku;p.nilaian yang objektifdan
transparan.
17
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-v

,t,

dan
slandar muru prosram-program I rrdharma yang
L."::^:1fl- unruk,peningkatan
orsyaralkan
memenuhi standar akredrtasi BAN-pi ying optimal
harus
diupayakan dan dilaksanakan secara
konsisten
serta
berkesinambungan oleh seluruh tingkatan ,nurui"n,,"n
universitas panca Sakti
Bekasi.

ie.!

tirt.*uto, arn

BAB VI
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI
KEILMTJAN
Pasal 27
Kebebasan Akademik
(I

)

Kebebasan akademik merupakan kebebasan
Sivitas Akademika Universitas panca

Sakti Bekasi untuk mendalami.dan mengembungk";

bertanggung jawab melalui pelaksanaan

(2)

T;idha;;.-^^

'it*

p"ng.tut uun'-.""u.I

Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang
guru besar/profesor danlatau
dosen yang memiriki otontas dan- wiua*a rtmrarritltarr uergetar Doktor atau
setara) untuk menyatakan secara terbuka
dan bertanggung.ia*aim.ng;;i;J;
yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan
ilfrrnya.
"uUung

umJ#tJl",r.
(I

) Mimbar akademik dipercayakan kepada dosen yang terah
kemampuan

fZt

membuktikan
akademik luar hi:sa aatam alsiptin iimu UJ*ui-tun
a"ng";
kajian pokok di Universitas panca Sakti Belasi.

;t;;il lh;

aosen.

dapat menjadi guru besar dan menduduki mimbar
akademik tertenru
]13y9
otqasarkan atas kesesuaian disiplin ilmu yang
menandai kepakaran yang

bersangkutan dengan mimbar-mimbar akademik'yang
tersedia sesuai dengan
ketentuan peraturan.

Pasal 29

Otonomi Keilmuan

.-

otonomi kelimuan merupakan otonomi Sivitas Akademika
universitas panca Salti
Bekasi pada bidang ilmu pengetahuan dalam menemutur,

,r.ng.*tunffi,

mengungkap, dan/atau memoertahankan kebenaran
irrniah menurut kaidah, metode
keilmuan, dan budaya akademik.
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BAB \ II
WISTIDA, GEI,AR, SEBTITAN LI LT S.{\,

D.{\ PENGHARGAAN

Pasal 30
Wisuda
(3) Mahasisrva berhak mengikuti wisuda apabila telah dinyatakan lulus
dalam rapat
yudicium.
(4) Kegiatan wisuda dapat dilakukan satu kali dalam satu
semester, dan apabila
keadaan tidak memungkinkan dapat diserenggarakan satu kali dalam
dua semester.
Pasal 31
Gelar Kelulusan

(1) Lulusan Universitas Panca Sakti Bekasi diberikan hak untuk menggunakan
gelar
akademik menurut ketentuan peraturan pemndang-undangan.

(2) Pemberian penghargaan dan gerar akademik kepada mahasiswa
apabira telah
memenuhi persyaratan akademik maupun adminiitratif yang diputuskan melalui
rapat yudisium dan dilaksanakan oleh wakil Rektor Bidang,Akademik dan
bersama dengan Dekan dan Ketua pro$am Studi.

(3) Sebutan gelar untuk lulusan program Diploma Tiga (D3) adalah Ahli Madya.
(4) Sebutan gelar akademik untuk lulusan program strata satu (sl) adalah

sarjana.

(5) Sebutan gelar akademik untuk lulusan program Strata Dua (s2) adalah Magister.
(6) Pencantuman gelar akademik bagi lulusan Universitas panca
Sakti Bekasi adalah
di belakang nama yang bersangkutan.

Pasal 32
Penghargaan
(I

)

Rektor

Universitas panca Sakti Bekasi dapat mengusulkan pemberian

penghargaan berupa tandajasa untuk anggota m asyarakat yang telah
berjasa besar

dalam mengembangkan Universitas panca Sakti Bekasi.

(2) Penetapan pemberian tanda jasa untuk anggota masyarakat didasarkan
hasil
penilaian panitia yang ditetapkan oleh Rektor Universitas panca
sakti Bekasi.
(3) Keputusan pemberian tanda jasa ditetapkan dengan surat keputusan
Ketua
Pengurus Yayasan Panca Sakti Bekasi.

(4) Tanda jasa yang dianugerahkan untuk anggota masyarakat terdiri
atas
medali dan piagam.

sebuah

(5) Tanda jasa diserahkan oleh Rektor Universitas panca Sakli Bekasi
dengan
disaksikan oleh Ketua pengurus yayasan panca Sakti Bekasi dalarn upaJra
pemberian tanda jasa.
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BAB YIII
MAHASIS\I'A D-{\ ALT

\I\I

Pasal 33

Kewajiban Mahasiswa
(I

) Mahasiswa berkewajiban
a.

untuk

.

Mematuhi semua ketentuan p€raturan dan kode etik yang berlaku di
Universitas Panca Sakti Bekasi dan/atau di Fakultas danlatiu p-rogram
studi

yang berada dalam lingkungan Universitas panca Sakti Bekasi

b.

Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan
lingkungan kampus Universitas panca Sakti Bekasi

c.

Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sampai selesai, kecuali
bagi yang dibebaskan dari kewajiban

d.

s"rrii dengu,

ketentuan peraturan

Menghargai ilmu peneetahuan, teknologi dan atau seni serta mendukung
terciptanya budaya akademik

e.

Menjaga kewibawaan Universitas panca Sakti Bekasi serta menjunjung tinggi
kebudayaan daerah dan nasional

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
peraturan/pedoman Universitas panca Sakti Bekasi.

(1) diatur

dalam

Pasal 34
Hak Mahasiswa

(l

)

Mahasiswa mempunyai hak

:

a.

Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk
menggali, mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma, kaedah dan
kepatutan yang berlaku dalam lingkungan akademik.

b.

Memperoleh pengajaran dengan sebaik-baiknya dan layanan bidang
akademik dan/atau non akademik sesuai dengan minat, bakat kege,naran dai
kemampuan.

c.

Memanfaatkan fasilitas Universitas panca Sakti Bekasi dalam rangka

kelancaran proses tridharma.

d.

Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi
yang diikutinya dalam penyelesaian studi

e.

Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program Studi yang
diikuti serta hasil belajamya

f

Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan persyaratan

20

Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat
peraturani pedoman Universitas panca
Sakti Bekasr-

(l)

diatur dalam

Pasal 35

AIumni
( 1)

Alumni

adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lurus
dari Universitas panca
Sakti Bekasi termasuk rurusan diri STKIp panca
Satii setasi, srMli aik;."rg,
dan STIE Indonesia Raya Jakarta.

,r,*l::i,^_r::I1

terdaftar sebagai anggota organisasi alumni yang

,lanqlnc.hubungan
oenuJuan untuk membina
dan mernberi sumbanlan baik moril
materil dalam upaya meningkatkan_dan mengemba"gkan
mutu pembelajaran

*iil;

lingkungan Universitas panca Sakti Bekasi

di

BAB IX
TATA KELOLA Pf,RGTIRUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Badan Penyelenggara
Pasal 36
yayasan penyelenggara
dan Kedud u kan
(I

) Badan Penyelenggara universitas panca sakti Bekasi adalah yayasan panca
Sakti
Bekasi.

(2) Yayasan Panca Salti Bekasi berkedudukan di Bekasi.
(3) Yayasan didirikan tanggal 19 September 200g
dengn Akte Notaris wawik
Handayani, SH Nomor l5 dengan nama yayasan panca
Sakti dan Akte perubahan

tentang Yayasan panca sakti Bekasi Nomor 2 tahun
201 t . Akte perubahan tentang
Yayasan Panca Sakti Bekasi Nomor 6 tanggar
22 Juli 2014 dengan Notaris Fitriria
Novia D J., S.H. Akte perubahan tentang yayasan panca
Sakti Bekasi Nomor l0
tanggal 23 April 2015 dengan Notaris Fitrillia Novia
DJ, s.H Akte perubahan
tentang Yayasan panca Sakti Bekasi Nomor g tanggal
22 September 20iz d.ngun
Notaris Fitrillia Novia DJ, S.H.

l1

-

Pasal 37
pelalaana
Badan
Harian ( BpH )

t"

ffI

i:#11ff*i'Jli#ffi:'ibentuk

oreh Yavasan vang merupakan
bagian vang

(2 ) BPH

terdiri atas sek ura n g_kurangnya
seorang Ketua merangkap
anggota, seorang
Sekretaris merangkap unggo,u,
seorang Bendahara merangkap
anggota dan
sekurang-kurangnya seorang
anggota bukan pengurus yayasan
trengan
ketentuan
bahrva Ketua BpH berpengalama"
.llnggi.
aAr, ,"rg"fif
^ierguruan
(3) Pengurus BpH diangkat
dan diberhentikan oleh Ketua pengurus yayasan.

(4) Masa bakti keanggoraan
BpH adarah 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembari
dengan ketenruan tidak boleh
lebif, aari Z'fa"r"l i"fi.lru;uUrr^n
Uerturut-turut.
Bagian Kedua
Organisasi, Tugas tlan Wewenang

Pasal 38
Organisasi Universitas panca
Sakti Bekasi
( I ) Organisasi Universitas par
rca SaLti Bekasi terdiri dari
organisasi struktural dan non
struktural
(2) Organisasi struktural ialah
a) Pimpinan

b)
c

)

:

Pelaksana program_program
fridharma

HenunJang program_program
Tridharma

(3) Organisasi Non Struktural
ialah

:

a) Senat Universitas
b) Senat Mahasiswa
c) Forum Dosen

d)

e)

t)

Persatuan Kawawan

Koperasi Kesejahteraan Karyawan.
tkatan AIumni

Pasal 39

t'

' itilij:XX

pimpinan [Iniversitas panca
Sakti Bekasi
Panca Sakti Bekasi terdiri
atas Rekror, wakir-wakir ReLtor
B:iversitas

22

.(2)

(l)
_t-

Rektor adalah pimpinan

universitas
penyelenggaraan kegiatan universitas
r ang
Pengurus yavasan.

.....-

utama

benanggungjawab langsung kepada

Wakil Rektor ialah pelabat yang membantu
Rektor dalam melaksanakan program
prosram p"u,,.iu',g r.idh";;; ;;"
;rtanggung jawab rangsung

ffili:T:-fi
(4) Wakil Rekror

...-

sebagai penanggungjawab

terdiri dari

.

:lb) Wakil
Y"l.il Rektor Bidang Akademik (wR-r)
Rektor Bidang Non Akademik
r

c)

WR-

r

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dun
rc.ryu.u.u (WR-IX).
(5) Dekan adalah pimpinan sebagai
penanggungjawab utama penyelenggaraan
.
kegiatan fakultas yang bertangguirg
j awab fiigr,irg

t"pra"

Rektorat.

-

pasal 40
Tugas, Wewenang dan Tanggungiawab
Rektor
(1) Menyusun Rencana Induk pengcrnbangan
(RIp), Rencana strategis (Renstra) dan
Rencana Keria dan Anqgaran lahur"i
fnfail-ti"l"ersitas panca Sakti Bekasi
dan mengusuika, grnu ,'rr.-p"ror.r, p"rr.tr;uu,
k.iuu r.ngurm yayasan.

(2) Menlusun, menetapkan kebijakan
dan memimpin penyerenggaraan Tridharma
,n1rq.ri1,n pengarahan pelaksanaan progrur_piogru,

llf

srvrras akademika. tenasa kependidikan

..-

.-

Tridharma, membina

a.ngurim.n!,
'""''tptakan srtuasi Vrrg

t""lr;i?
di Iingkungan Universitas panca Sakti B;i;:i
(3) Menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas panca
Sakti Bekasi berdasarkan ilenrtru un]i"rritu, pun"u
slkfi sekasi untuk diusurkan
sebelum tanggal 30 Juni kepada yayasan
,nrut JltJuptun
i;i;;;;;;;;
Yayasan paling lambat tanggal 3l lufi s"tiup
"l;h
,rf,rr.-*

(4) Melaksanakan dan membina. ke{asama
dengan instansi-instansi pemerintah. dan
s*asra dalam dan tuar negeri serta ,uryu,utiut
lr;;;;i;,;;;;g;r'o"rr..i";rll
dan penin'katan peran 0niversitas p;;
a"kti";;kasi dalam pembangunan

(5) Melaksanakan dan membina ketasama
dengan perguruan tinggi di dalam
dan di
luar negeri
dalam rangka pengem'bunga, ilm; da; i;-knologi,
dosen
-f.*-p"rgr.r,
dan mahasiswa, setelah mindapat persetr:r", -i",trfir- dan pertukaran
;u.i
Yayasan.

(6) Mengusulkan jabatan dan kenaikan jabatan
akademik dosen universitas panca
Sakli Bekasi
kepada instansi terkait.

(7) Menandatan gani ijazah bagi- rurusan,
dan dokumen
--"-"'- penting lainnya yang terkait
dengan penyelenggaraan

tridharmu.

"-

(8) Mengusulkan calon wakil rektor
secara tertulis kepada yayasan.

2i

(9) Mengusulkan pemberhentian
wakil rektor secara tertulis kepada
yayasan
,,O,f."J..jflOff,tan rnengangkar Ketua
Gugus Kendati Mutu, dan Ketua
Tim

.....-

(11) Mengangkat' membina,dan
memberhentikan, pimpinan
unit kerja di bawah wakil
Rekor atas usulan wakit R.kt"r-;r'k;;'
;;'i""h, rlJl, .uput ."rto.iu..
(12) It4gnglr'r(rn merarui peSluran

-

dan tanggung jawab unit t.r:,
taya na n adm i n i srasi um
un ai,

-

universiras tentang Fungsi- Tugas
dan wewenanu
arrv"trr'i"n.,
bidang layanan akademikl
l. *"g_. riii p"'ili"runu,.L ni.

ii,l,

(13) Menjatuhkan sanksi kepada
sivitas akademika
melakukan p"runggu*r-

3"*"-

dan

;r,#}Xr.Jr:ff;lrl['}.f,7

sesuai dengan statuta, peraturan
",r?1,
Universitas panca
Sakti Bekasi.
Bertindak keluar atas nama dan
untuk kepentingan

l4)
( l5) Bertanggungjawab
(

t".rrrqg

Universitas panca Sakti Bekasi
penuh terhadap penyelenggaraan
pro$am Tridharma.

(16) Menyampaikan laporan pertanggungiawaban
kinerja da,/atau peraksanaan
program dan kesiatan pada
setiif
uirr"
iur,*
atuaemit danlatau masa akhir
jabatan kepada Kitua pengurus yayasan.
( 17) D-aram
nela\a.naa1 tugas dan wewenangnya,
Rektor dapat dibantu oleh sekretaris
yang mengelora dan mencatat
s"gata ikiiritas aun i.n.unu kerja
Rektor serta
mengrnformasikan atau menging.:'tf.un
n"tiJ, irr'r"n.unu kerja yang sudah

Pasar 4r

Tugas

wrkt,

f;:;i,ilii;llXllltilli#Xll

,',X.",T1;?"il11*fl;Ji;:,,rg,
bidang

akademik.

dan tanggung.;arvab operasionat,
merencanakan,
kan' mengevaluasi dan mengendalik';

;;;;;;"t;;#

(2) Membuat kebijakan dan/atau
pengelolaan bidang akademik.
( 3) Dalam pelaksanaan
prograln dan kegiatan
Wakil Rektor Bidang Akademik
.
membawai Biro Administiasi af.aaemifi,
a-e.,g", ii"g_ dan UpT yang
relevan
(4) Membuat, menyusun dan
mengusulkan rencana ke{a dan anggaran
tahunan
(RKAP) Bidang Akademik

(5) Melaksanakan koordinas.
Program strdt,

;;;;;;,

tt'

p"l;t[;;;,

-',0#flX[roJ:"am

Yi11}I}ru#fiH:i"'terkait

,r,

ffi:ilrir}il.nama

ora. ,?'frri"r,",

,"i.

kegiatan pada tingkat rakultas,

tridharma kepada dosen, pejabat
srrukrurar, dan star

calon Dekan dar/atau calon Ketua program
Studi terpilih
21

_'
(8) Memberikan teguran kepada dosen khusus
pelanggaran bidang akadernik, kode
etik' dan. peraturan yang berraku di unir ersiias pa?a
sakti Bekasi, berdasarkan
laporan dari Dekan dan/atau Kaprodi
(9) Memberikan teguran kepada pejabat
struktural dan staf di linskunsan wR_T vano
melakukan pelanggaran peraturan darvatau koa"
eiik ;;;";fi;;;;;-rJ#:
tertulis kepada Rektor.

-

(10) Mengusulkan kepada rektor untut menjatuhkan
sanksi terhadap dosen, pejabat
strullural. dan stafdi lingkungan WR_t yang melatuian
pelanggaran peraturan dan

kode etik.

I

)

Bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan
operasionar bidang akademik

-

(

-

(12) Menyam.paikan laporan

I

dan penunjangnya.

akademik dar/atau atr,ir
Bekasi.

perranggungjawaban kegiatan pada setiap
akhir tahun
masalibain kepada fektor Universitas panca Sak-ti

(13) Dalam hal Rektor berhalangan wR-r berkewajiban
mewakili Rekor untuk
kepentingan
panci
gekasi
Universitas

rugas,

-

sesuaiklwenangannya.

wewenalJ,Tlrol""..rng

Jawab

Wakil Rektor Bidang Non amaemit< (WR_II)
(1) Mempunyai tugas, wewenang, dan
Bnggung jawab operasionar daram
merencanakan, melaksanakan.. mengarahkan, meigevaluasi
Aun ,,.nl.nauf itun
pengelolaan
Bidang Non Akademik.

(2) Membuat kebrjakan dan pengelolaan Bidang
Non Akademik.
(3) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan
wakil Rektor Bidang Non Arademik
Biro Administrasi Umum dan Keuangan dengan Bagi-an

[i;f*",

.-i

Sakti

dan

Upf;;;;

(4) Membuat, menyusun dan mengusulkan
rencana ke{a dan anggaran tahunan
(RKAP) Bidang Non Akademik paring lambat pada
akhir buran Mei.
(5) Mengusulkan rencana kerla dan anggarax
tahunan (RKA') Universitas panca
Sakti Bekasi paling lambat pada akhir-iulan Mei.
(6) Melaksanakan koordinasi program-program
kegiatan pada Bidang Non Akademik.
(7) Melakukan pembinaan, pejabat struktural,
dan stafdi lingkungan WR-ll.
(8) Memberikan teguran kepada pejabat
struLtural dan staf di lingkungan WR_ll
1,ang
melakukan pelanggaran peraturan dan kode etik
(9) Berdasarkan hasil pengamatal
t91uan Bagian SDM,4VR_II, apabila terdapat
{an
pelanggaran yang dilakukan oleh
pejabat strukiurar, G dan dosen, ;"k,
wR:ii
mengusulkan kepada Rektor untuk memberikan penngatan
danlatau sanksi.
25

.-,
.......-

(10) Pertanggungjawab penuh
terhadap penyelen_qgaraan Bidang Non
Akademik.
(l I ) Menyampaikan laporan pertanggungawaban
kegiatan pada setiap akhir tahun
dan/atau aHrir masa.liuatI"
Universitas panca Sak_ti
i:?1.#*

k.il;-R?;;;

( 12)

Dalam hal Rektor berharangan wRJI
berkervajiban mewakili Rektor unruk
kepentingan Universitas pancisakti
B.k;ri

;;.;;#lu"nurgunnru.

.....Tugas,

Wa

wewenalJ,til"oirrr*rDs

Jawab
kil Rektor Bida n g Kema h'arl.r.r"n ain -fiJ4asama
(WR-III)

(1) Mempunyai tugas, wewenang,
dan tanggung jarvab operasional, merencanakan,
melaksanakan, rnengarahkanl ,.ng.uiir;ri'au,i",r'.ng.raulikan
pengelolaan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasaira.

-

(2) Membuat kebijakan dan pengelolaan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
(3) Dalam pelaksanaan progrlT
dan kegiatan wak, Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama membawahi Bagian-dan
t-rlT ;;;;;;;r",
(4) Membuat, menyusun dan. mengusulkan
rencana kega dan anggaran tahunan
Bidang Kemahasiswaa-n dan X..1ururnu pufing
lambat pada akhir bulan
mO,
(5)Mengembangkan keriasama
tridharma dengan perguruan tinggi
dan rnstansi
lainnya baik dalam miupun luar negen.
(6 ) Melar<sanakan
koordinasi program-program kegiatan pada

dan Kerjasama

-

Bidang Kemahasiswaan

(7) Melakukan pembinaan kepada
mahasiswa, alumni, pejabat struktural,
dan staf di
lingkungan WR-IIL
(8) Memberikan teguran kepada
pejabat struktural dan staf di lingkungan
WR-lli
yang melakukan
pelanggaran peraturan dan kode
etik

-

,r,

::::::g:"rjawab
NerJasama

penuh terhadap penyelenggaraan
Bidang Kemahasiswaan dan

(i0)Msny2rn,rikan raporan pertanggungrawaban
kegiatan pada setiap akhir tahun
akademik dan/atau aktrir masalibadn
t"p"a"-f"[tJr universitas panca
Sakti

Bekasi.

( I 1)

KDalam hal Rektor berharangan

wRJIi

berkewajiban mewakili Rektor untuk

kepentin gan Universitas panca Sakti
Bekasi sesuai

i"-*"nu,

gunnyu.
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pasal .l.l
Tugas._\! ewenang, dan Tanggung Jawab
Pimpinan Fakultas (tiekan;

(l)
........-

Mempunyai tugas, wewenang, dan
grggung jawab dalam merencanakan,
melaksanakan, mengarahkan, -,n"ng.uutru'ri, iuri-n,'.ng.naaikan kegiatan di
lingkungan fakultas.

(2) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tndharma pada program Studi_program
Studi di lingkungan fak u lras.

-

(3) Melakukan pembinaan terhadap ketua progam
Studi, sekretaris, dosen, dan stafdi
lingkungan fakultas

-

(4) Memberikan teguran kepada. ketua program
Studi, sekretaris, dosen, dan stafdi
fakulras yang melakukan
nei""g*lrri;* turan dan kode erik serta
l*rkrnqS
memberikan laporan kepada rektorat.
(5) Memberrkan teguran kepada
mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa
di
bidang
akademik.

(6) Dalam hal Rektor,{vakir Rektor
berharangan Dekan berkewajiban mewakiri
untuk
kepentingan Universitas panca Sakti Set;sl
,"srai k;enangannya.
(7) Menyampaikan raporan pertanggungjawaban
kegiatan pada setiap akhir tahun
akademik dan/atau attrr.'masalabaiin r."pua"n?[io,
universiras panca sakti
Bekasi.

Pasal 45
Pelaksana Tugas Rektor
(I

-......-

) Dalam hal Rektor berhalangan sementara, Rektor dapat menunjuk
WR-l
pelaksana
tugas harian 1plh1 Rekror.

sebagai

(2) Dalam hal Rektor berhalangan tetap,
Ketua pengurus yayasan mengangkat
Pelaksana Tugas (plt) Rektor ieberum'p.n.irina"r"J.ngangkatan Reklor baru.

Bagian Ketiga
Organisasi Program Tridharma
pasal 46
Pelaksana Program Tridharma
Pelaksana Program Tridharma terdiri dan pelaksana program pendidikan,
program
Penelitian dan program pengabdian f..puau
fufuiyuruf.ui.

'-"

-

-
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Pasal J7
Pelaksana Program pendidikan
Pelaksana Program pendidikan adarah
program-program pendidikan dan pemberajaran
yang dilaksanakan oleh program
Srudi me-nurut'biAirc

ili",

Petaksana

Program penelitian adalah
d i k Jord i n i r

;l;

per

;;; ;;#.,"

-ix?J#

ffXt;'XT;

Penetiria n

g

tJ",%i
ilr, X,.ffi lT[1,

#n

pe r a k sa

n

aan nva

a progra

m *"11TJ Ji', Kepa d a Masya ra kat
Program Pengabdian Keoada, Masyarakat... "
adalah program_program pengabdran
kepada masyarakat yang peraksanaannya
dikoordinir 'or.'t
peneririan
a

ksa

n

l.ruugu

Pengabdian Kepada Masvarakat

pt,otu,l?:[to,m

dan

studi

(1) Program studi dipimpin oreh Ketua program
Studi dan dapat dibantu oleh seorang
Sekretaris program Studi.
(2) Ketua Program Studi di bawah koordinasi
dan bertanggung jawab kepada Dekan
sebagai pimpinan Fakultas.

(l)

ru gas, wewena,l*::; ;'rr,**,n g rawab
Ketua Program Studi
Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab
daram merencanakan,
-i_r"rg"noulikan
melaksanakan, mengarahkan,
Program Studi.

',.rg.uulii.i,"d_

kegiatan

(2) Membuat dan mengusulkan. rencana
kerja dan anggaran tahunan (RKAp) paling
lambat pada akhir bulan Mer.
(3) Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit
terkait dalam pelaksanaan kegiatan
Program
Studi.

(4) Melakukan pembinaan, dosen, sekretaris,
dan stafdi lingkungan program Studi.
(5) Menyampaikan laporan kepada Dekan
tentang pelanggaran kode etik dan
peraturan yang dilakukan oleh mahasiswa
dantatau"dosen.
(6) Bertanggungjawab penuh terhadap penyetenggaraan
program
kegiatan

Studi.
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(7) Daram har Dekan berharangan,
Ketua program studi berkewajiban mewakiri
Dekan sesuai kewenangannya.
(8) Ketua Program Studi dalam m-enjalankan
kegiatan operasionar dapat dibantu oleh
seorang Sekretaris promam Studi dar/atau"
U.U."jpa staf administrasi sesuai
kebutuhan.

(9; Menyampaikan laporan pertanggunglawaban
kegiatan program Srudi
ak h r ta
i

hu

n

a

kadenr i k aa

ryaraulin

iim.r, :rn""",

f

"p"oa

pada setiao

Dek an.

Pasal 52
Lembaga penelitian dan pengabdian Kepada
Masyarakat
(l) Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada
Masyarakat adalah unit kerja
pelaksana dharma kedua dan ketiga
aa.i f.iit u.mu yJrrg."nun;urg dan memberi
landasan pada kegiaran pendidika'n du" p.;;.1;j;;;;"'
(2) Lembaga Penelitian dan peng-abdian
Kepada Masyarakat berfungsi meraksanakan
penelitian, dan pengabdian kepada maiya.utui.lruui
arng""

uia"rjii.,

diselenggarakan.

v"rg

(3) Lembaga Peneritran dan pengabdian
Kepada Masyarakat dipimpin oreh seorang
Kepala yang
diangkat berdasaikan L.prrrru,
tertulis dari Ketua pengurus yayasan.

,.r.ioi,.i"l.t ,i.rairp., p.r*r;r"i

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
kepala LppM dapat dibantu oleh seorang
sekretaris daniatau sejumlah staf seiuai f.Ltutrfr_. ^ -'

.

(l)

p,

Tugas,*"*""""?Tji3T"oggrneJu,oub

Kepala Lem baga pen elitia n Oa n ren ga ni-ia
n'X"prO" Masya ra kat
Mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab
daram merencanakan,
melaksanakan, mengarahJ<an, mengevaluisi,'dlun,"ng"rdalikan
kegiatan
penel itian dan pengabdian kepada maslya
rakat.

ffiiff:ijl",1.,.r"n.unu

kerja dan anssaran tahunan (RKAp) paling
tambar pada

(3) Melaksanakan koordinasi

unit-unit terkait daram peraksanaan kegiatan
penelitian dan pengabdian -dengan
kepada masyarakat.

(4) Menyelenggarakan semina r,.
. .workthr.tp, pelatihan, lokakarya, diskusi dan
melalrukan kerj.a sama penelltian
a.ngu, ,nrturai pemerintah, instansi swasta,
.
perguruan tinggi di dalam dan luar negeir.
(5) Menyelenggarakan seminar; workthop,
peratihan, rokakarya, diskusi dan
.
melakukan kerja sama pengabdian k.p",il
.;t;;tui'a.ngun instansi pemerinrah,
inslansi swasta. perguruan iinggi di aufm
am

i*, ,.!Jri
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(6) Membina dan memotivasi_ dosen
untuk melakukan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

-

(7) Memberikan teguran kepada
yang melakukan pelanggaran kode
.dosen
etik
penelitian dan pengabdian kepada
masyaral-"t. a", ,"rgrrulkan kepada
Rektorat
unruk menjatuhlan san ksi.
(8) Bertanggungjawab penuh terhadap
penyelenggaraan kegratan operasional
lembaga
penelitian dan pengabdian kepada

masyarak;7:-*-

(9) Menyampaikan laporan pertanggungiawaban
kegiatan pada setiap akhir semester
dan/atau akhir masa jabaian keiida
Hehorat.
(

l0) Dalam

har Rektor berhalangan Kepara Lembaga penelitian
dan pengabdian Kepada
Masyarakat berkewajiban mewatih r"ruui
irir.n*gunnyu.

(l)

Bagian Keempat
Organisasi Penunjang Tridharma
pasal 54
Pelaksana Penunjang Tridharma
Pelaksana penunjang Tridharma adalah
unit_unit kegralan penunjang program_
program Tridharma dalam. rangka rneningkatka-n
kelancaran "d;, ;,;
-dan
pelaksanaan pendidikan, penelitian

p"d;#;

kli"da

masyarakat.

(2) organisasi Penunjang Tridharma terdiri
dari unit kegiatan akadernik dan unit
penunjang kegiatan akademrk.

Pasal 55

(l)

Unit Kegiatan Akademik
Unit kegiatan akademik
akademik.

merupakan unit-unit layanan administratif

di bidang

(2) Unit kegiatan akademik terdiri dari:
Bagian Registrasi
b. Bagian Administrasi pengajaran
dan Ujian
c. Baglan Administrasi pengimputan
Nilai.
d. lJagran Data dan lnformasi
Bagian Adminis trasi ljazah
f. Bagian Kemahasiswaan dan Alurni
a.

(3) Unit kegiatan akademik vang meriputi
: Bagian Registrasi, Bagian Administrasi
dan Ujian, Bagian Adminisrrasi pengimputan
feSSajaran
Nilai, Bagian Data dan
Informasi, dan Bagian Administrasi
aiioola,nasikan oleh Kepala Biro
4aran
Administrasi Akademik.
(4) Unit Kegiatan akadernik^ berupa,
Bagian Kemahasiswaan dan Arumi
dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang

ft'"rn"f,r,ir",*,

dan Kerjasama.
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(5) Fungsi. Tugas dan Wewenang
Bagian. Regr srrasi. Bagian Adminislrasi pengajaran
dan Ujian' Bagian Administrasi pengimp'ulun
wilui."dug,un Dala dan Inrormasi.
dan Bagian Adminisrrasi.Ij"-h. ?;;';;;iun'"r#rnu.ir*aan
dan Atumi.
ditetapkan dalam peraturan Universitas pan-ca-Slkri'g"kuv

unit Kegiatan

(lt unit kegiaun penuniang
pelaksana teknis di bidang

ou"o",,u
""liijlif
merupakan
e'r
r --" unrt-unit
-

,akademik
akademik.

administratif dan

(2) Unitl<.egiatan penunjang
akademik terdiri dan:
a. Unil pelaksana Teknis perpustakaan
b. Unit pelaksana Teknis Laboratorium

c. Unit pelaksana Teknis Media dan pengembangan Bahan
Ajar
d. Unit pelaksana Tekni, fr.u... Stra|'a-u-n'prrr.,
fii*

(3) Fungsi' Tugas dan wewenang
unit peraksana Teknis perpustakaan, unit peraksana
Teknis Laboratoriun, Unit Felakru;T;;,
i;;j;;", pengembangan Bahan
Ajar' Unit peraksana Teknis Treacer
sil;;;ffiil
Karier ditetapkan daram
Peraturan
panca
Universitas

Sakti Bekasi.

Pasal 57

tlnit Kegiatan Non Akademik

,r, yU}.[:fl:"an non akademik merupakan

unir-unit layanan administratif non

(2) Uni t tegiatan layanan non akademik
terdiri dari:
a. Bagian Hubungan Masyarakat
dan promosi
b.

d.

f

Eagran Keuangan

Bagian Sumber Daya Manusia ( SDM
Bagian Sarana dan prasarana
Bagian Umum
Bagian Kerjasama

)

(3) Unit kegiatan non akademik_yang
metiputi
Promosi' Bagian Keuanoan- elgrin

dan prasarana. dan

Bagiin

:

Bagian Hubungan Masyarakat

dan
srri[., o.v. "narnusia l SDM ). Bagian Sarana

ur"r; lik;;;;;ilff;1;

Kepala Biro Adminisrrasi

(4) Unit Kegiatan non akademik
berupa Bagian Kerjasarna dikoordinasikan
oleh
Waki I Rektor Bidang Kemaharlr**,
Au"-f .ii;#;*
(5) Fungsi, Tugas dan Wewenang Bagian
Hubungan Masyarakat
promosi, Bagian
Keuangan, Bagian Sum ber dryu-vunrsiuls"DM;;:;,- dan
prasarana
dan Bagian umum diretapkun iuru,n p.ru,Jir'tiriririro, sarana dan
panca Sakti
Bekasi

3t

ni.o aa m inist.lSisilLsalen i k (BAAK)
(

1) Biro Administrasi Akademik (BAAK)
adalah unit kerja yang rnengkoordinasikan
pelaksanaan kegiaran pelayanan

(2)

uarinlrrru" u[ua.r-ii
Biro Administrasi Akademik (BAAK) berfungsi
-^r* membantu WR_I untulr
melaksanakan tugas, wewenang, dan
tang;;n*
yang Uert altan- aengil

pengelolaan kegiatan administrasi akademik

(3) Biro Administrasi Akademik (BAAK)
membawahi Bagian Registrasi, Bagian
Administrasi pengajaran
U1ia1
Augiu,
lJrir"trasi pengimputan Nilai,
Bagian Data dan Informasi,.aa1
dan fiagian aj.l"iri*.i
f_.fl
(4) Biro Administrasi Akadernik melaksanakan
koordinasi terhadap tugas-tugas dan
fi'rngsi yang dilaksanakan pada Bagian
Re!ir,#, ii"'gi* Administrasi pengajaran
dan Ujian, Bagian Administrasi pengimp'utan
Niruffigan Data dan Informasi,
dan Bagian Administrasi liazah
(5) Biro Administrasi Akademjk
dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang
bertanggung jawab kepada WR_I.

Pasal 59
Tugas, \lewenang, dan Tanggung Jawab

Kepala Biro Administrasi Akatlemik
(1) Mempunyai tugas, wewenang,
dan tanggung jawab dalam merencanakan,
melaksanakan. mengarahkan. *.ngeuuluu"s"i,i.ig.nauf
ikun, dr; ;;;p;;ir;
kegratan adminislrasi akademik Aun i.rul.,url.*uun'''
(2) Mengusulkan rencana kerja dan anggaran
tahunan (RKAp) paring lambat pada
akhir bulan Mei.
(3) Melaksanakan koordinasi
dengan unifunit terkait dalam peraksanaan
kegiatan

administrasi akademik.

(4) Memberikan teguran lisan_ tercatat
kepada_ staf yang melakukan pelanggaran
peraturan dan kode etik serta mengusurkan
k"pada ne'kto, ,,"ruru

i'n-i'i.,tii.

menjatuhkan sanksi.

(5) Bertarggung jawab penuh terhadap
penyelenggaraan kegiatan operasional
BiroAdminrstrasi Akademik.

(6) Dalarn hal wR-I berhalangan Kepala
Biro Administrasi Akademik berkewajiban
mewakili WR-I sesuai kewenangannya.
(7) Menyampaikan raporan pertanggullgJawaban
kegialan pada setiap akhir semester
"
darValau
akhir masa jabatan kepada

WR-I.
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.-.(l)

Pasal 60
Bagian Registrasi

Bagian Registrasi adalah unrt kerja
peraksana
^!brg( administrasi akademik
' -"--"* kegiatan
dalam bidang registrasi

mahasiswa.

(2

) Bagian Resistrasi berfunssi membantu Kepala
Biro Administrasi Akademik untuk
melaksanakan rrgur, *.-*.rung..dan
tanggung
yang berkaitan dengan
kegialan pengelolaan registrasi mahasiswa.

jr;;;

(3) Bagian Registrasi dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian.
(4) Fungsi. tugas, wewenane
dan tanggung jawab Bagian Registrasi
diatur dan
ditetapkan dalam perarurai unr versrlas

-

Pasal 6l
Bagian Pengajaran dan
(

1)

Bagian Pengajaran du,

administrasi pengajaran dan
,yil"Tu1ran.

lljian

rdrlah unit kerja pelaksana kegiatan

teknis,

(2) Bagian Pengajaran dan Ujian
berfungsi membantu Kepala Bagian
Administrasi
Akademik untuk melaksang
;;;;;,';;,
tansgung
.,1*teknis, aOmirisirasr pengajaranjawab yang
berkaitan dengan pengelolaan kegiatin
dan ujian.
(3) Bagan Pengajaran dan Ujian dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian.
14) Fungsi' tugas' wewenans dan tanggungjawab
Bagian pengajaran dan Ujian diatur
dan diteupkan dalam plraruran
ururersitas.

Pasal 62
Bagian Administrasi pengimputan Nilai.
(1) Bagian Administrasi pengirnputan
Nilai adalah unit ke{a peraksana kegialan
pelayanan administrasi akademik
aAurn U,aurg p"rloliun nilai.
(2) Bagian Administrasi pengimpuran
Nilai
_berfungsi membantu
'*"*"nurg,Kepala Bagian
Administrasi Akademik untut metatsanat
dan tanggung
jarvab yang berkaitan dengan
pengelolaan nilai.

ff;;
'

(3) Bagian Pengolahan Nilai dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian.
(4) Fungsi. tugas. wewenano dan
tanggungjawab Bagian Administrasi pengimputan
Ni lai diatur dan ditetapk-an auturr-

i.rurrra,

;.;;;;;;;

Pasal 63
Bagian Data dan Informasi
( 1)

Bagian Data dan Informasi adalah.unit
kerja pelaksana teknis yang melaksanakan
kegiatan pengelolaan dan pengolahan
data serta penyajian i"f",ir"ri *.rg.""i
33

semua kegiatan universitas panca Sakti
Bekasi yang mendukung pelaksanaan
program-progmm Tridharma.

(2) Bagian Data dan Informasi berfungsi
membantu untuk melaksanakan tugas,
yewelang. dan ranggungjawab yang berkartan dengan kegiarun p.ng.ioluun;;
dan i nlormasi manajemen.

(3) Bagian Data dan Informasi dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian.
(4) Fungsi' tugas, wewenann- dan tanggung jawab
Bagian Data dan Informasi diatur
dan diretapkan dalam piiaturan universitas.

u,*,," nJ*ill,ll,*i ryu,,n

(

-

1) Bagian Administrasi ljazah adalah
unit kerja pelaksana teknis yang meraksanakan
,
kegiaran persiapan. penyelenggaraan
administrasi unruk
keperluan penerbitan rjazah oai"rranst<ripLci;;il#.

d; F;;;p;.,

(2) Bagian Administrasi

ljasi

berfungsi membantu melaksanakan tugas, wewenang,
t.;iuiu; pengelotaan ijazah dan

jawab yang berka]tan a"rgun
9un. ?ngq.rlg
traskrip
nilai.

(3) Bagian Administrasi Ijazah dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian.
(4) Fungsi, tugas., wewenang, dan tanggung jarvab
Bagian Administrasi Ijah diatur dan
ditetapkan dalam peraturan universitai.
pasal 65
Bagian Kemahasiswaan dan Alumi
( 1) Bagian Kemahasiswaan
dan Alumni adalah unit kerja yang melaksanakan
pembinaan dan pengembangan organisasi
kemahasiswaan dan alumni.
(2) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
berfungsi membantu
untuk
melaksanakan tugas, wew€nang, dan tanggung
yang berkaitan dengan
fr*rb
kemahasiswaan dan alumnr.

wR-III

(3) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian.
(4) Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab

Bagian Kemahasiswaan dan Alumi
diatur dan ditetapkan dalam peraturan universitas

rrnit petaksanJffellnl3

r".pr.t, k""o

(1) Perpustakaan adalah unit kerja pelaksana
teknis yang melaksanakan kegiatan
adm inistrasi
dan pelayanan perpustakaan.
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(2) Perpustakaan berfungsi membantu
WR-l untuk melaksanakan tugas. wewenang,
dan tanggung jawab yang berkaitan
oengan fLng.iorr'un *.grurun administrasi
dan
pelayanan
perpustakaan.

(3) Perpustakaan dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian perpustakaan.
(4) Fungsi, tugas, wewenans- dan tanggungjawab
Unit peraksana Teknis perpustakaan
diatur dan ditetapkan djam peraruran universilas.

-

Pasal 67
pelaksana
Unit
Teknis Laboratorium

(1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
adarah unit pelaksana kegiatan praktikum
mencakup Laboratorium Komputer, t_uuo.uioiiu,
Bahasa, Laboratorium
praktikum
Akuntansi. dan

mengajar.

(2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
, dipimpin oleh seorang Kepara unit yang
berfungsi membantu WR_I dalam *aarca'ra-t'_'tig-ur,
*"*"nung, dan tanggung

jawab yang berkaitan dengan pengelolaan
kegiutun iiUoru,o.rurn
(3 ) Fungsi. tugas, wewenans.
dan tanggungjawab Unit peraksana .r.eknis
Laboratorium
diatur dan ditetapkan dal-lam peraturan universilas.

Pasal 68

(1)

flnit pelalisana Teknis Media dan pengembangan
Bahan Ajar

unit pelaksana teknis media dan pengembangan bahan
ajar adalah unit yang
memiliki tugas dan wewenang melakukin pengembangan
media dan

bahan ajar^dalam rangka
l.Trym-b-anCan
Belajar Universitas panca Sakti Bekasi

irpler.rlri dari Kurikulum

Merdeka

(2) Pengembangan media dan bahan
ajar rneliputi media eJeaming, media youtube
serta media sosial lainnya.sehinggaikan
dihasilkan

fembetajar#.y""g-&i#;;;

(3) Unit Pelaksana Tekris Media dan pengembangan
Bahan Ajar dipimpin oleh
seorang Kepala Unit yang berfungsi meribantu
#n-t autu. -ti"rc"l"tlr,rg*,
dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan
:^"-y.:,rirg,
kegiatan
penylapan media dan pengembangan
bahan

ajar
(4) Fungsi, Iugas, wewenang, dan.tanggung jawab
Unit pelaksana Teknis Media dan
Pengembangan Bahan

Ajar diatuiianiitetapk* ari"r" peraturan universitas.

lrnit petaksana ,"u",, i,]jij.?rtudy dan pusar Karier

(l ) Unit Pelaksana Teknis Treacer Study dan pusat
Karier
adarah unit peraksana teknis
-'irf"rmasi
kegiatan penelusuran alumni, penyiapm
U"i""
lowongan ke{a,
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pelaksana seminar, pelatihan,
.workshop bimbingan karir untuk meningkatkan
kemampuan beradaprasi f rf r.una.n!u,

-

f

i',ig*;il'ffi

(2) Unir Pelaksana Teknis Treacer
"
Srudy dan purut Kari., dipimpin
oleh seoranu

ttil;i;;i", meraksanakan tugasl
5:#i",rY["'i:i"Hl1"r"'"'uu,*'
vang berkaitan dengan pengelolaan

.-.-

Treacer Srudy

t"si,:i";

d- d;, [r][Y'b

(3) Fungsi, tugas, wewenano,
dan.tanggung jawab Unit peraksana
Teknis Treacer
Srudy dan pusat Karier

;i.,;;

-

d.#il;?i;;;lJ;;"*,ran

universitas.

pasal 70
Biro Administrasi Umum dan Keuangan
(1) Biro Administrasi Umun
dan Keuangan (BAUK) adalah unit kerja
yang
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
pelayanan administrasi umun
dan

keuangan.

(2) Biro Administrasi Umum dan
Keuangan (BAUK) berfungsi membantu
wR-rI untuk
melaksanakan rurrr, *:I:iilq,
Oun tu.nggrog ;u*uf, yurg berkaitan
dengan
pengelolaan kegiatan adm inistrasi
uln rm drn'i.ringun
(3) Biro Administrasi Umumdan Keuangan
(BAUK) membawahi Bagian Hubunran
Masyarakar da n prornosi, Aagian f
e uin gar, fi**r'S
Bagian Sarana dan prasarana. drn Brgiun'Urufr'- ' "' O;;
i
(4) Biro Administrasi Umum
dan Keuangan (BAUK) mengkoordinasikan
terhadao
tugas-tugas dan funusi vang dilaksanak"an
pudu B;;iu; H;b,,;;;; M;,;;i;lTX
Promosi. Bagian Keiraneanl Bagian
il;J,
Dr;i;lnusia
' --""rr vsru
rYrorr
rsoMt. Bagian Sarana
dan prasarana. dan Bagii'n Umuir.
(5) Biro Administrasi Umum dan^f .111S*
f SaUK) dipimpin oleh seorang Kepala Biro
yang bertanggung jawab kepada
WR_ll.

*

;;;r"ffi;r;;?;;ffi

ru gas, wewenal;Tj J'rr"*rrns rawab
Biro Adm inistrasi Umum aa-n" firangan

t

It Mempunyai tugas.

O,

wewenang. dan tanggung jawab
dalam merencanakan.
melaksanakan. menoarah[sn. -m.ng.ualrull,i.,i!.naurilun
dan melaporkan
kegiaran adminislrasi umu" a* r.r"igar.suJr'1 "'Lrrssrr

ifffil:1k"n

rencana kerja dan anggaran tahunan
(RKAp) paling lambat pada akhir

(3) Melaksanakan koordinasi
dengan unifunit terkait dalam pelaksanaan
kegiatan
administrasi umun dan keuangan.
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(4) Memberikan teguran
lisan tercatat kepada t]11
staf \.a
lang melakukan pelanggaran
peraruran dan kide .ti[.*","-Xli
serta mengusulkan
":;l::i
kepada
Rektor melalui WR-II untuk
menjatuhkan sanksi.
(5) Bertanggung jawab
nenuh.terhadap penyelenggaraan
kegiatan operasional Biro
Administrasi Umun dan
Keuangan.

"' ::mff

i,.!;Jlliffi3;"Xffiu''u,,

o*inistrasi

Akademik berkewajiban

(7i Menyampaikan laporan

"ff

kegiatan pada setiap akhir sernesrer
dan/atau akhir masa jabatan
T1lrgCyr$liyaban
kepada WR-l I.

Pasal 72
Bagian Hubungan Masyarakat
dan promosi
(1) Bagian Hubungan Masvarakat
dan promosi adalah unit kerja
pelaksana teknis
yang melaksanakan kegiatan
.peng.totuun dun f,Jlu;iun info*uri dan promosi
mengenai semua kecialan
u*[ aiiurr,
Bekasi unruk menduiung p.trtrunuan'ffi#"i"d#*.Universiras panca Sakti
(2) Bagian Humas dan Promosi
berfungsi membantu wRJI untuk
melaksanakan
dan tanggung j"',b";",;;;;k;iii,i.,gun
r.giatan
kehumasan
ll?'i;X,"il.lilg'

*;;;,i;;iirr.,

(3) Bagian Humas dan promosi
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
(4 ) Fungsi, tugas. we\venane.
dan tanggung jawab Bagian H.ubungan
Masyarakar dan
Promosi diatur dan diritapkan

d;;; ;l;;;;r";i';.;,".

tt'*u:Jfi;"ft'angan

Pasal 7J
Bagian Keuangan

adalah unit kerja peraksana
teknis kegiatan adminisrrasi

(2) Bagian Keuangan berfungsi
membantu WR-II untuk melaksanakan
tucasdan unggung jawab
vang L.rr.i",

i.tffUl-

dJngun kegiutun aaminist'rasi

(3) Bagran Keuangan dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian.
(4) Fungsi, tugas, wewenanp
jawab Bagian Keuangan
diatur dan
ditetapkan dalam peratura-n
ffl.:L8ut**
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Pasal 7{
Bagian Sumber Daya Nlanusia (SDM)
t

'

' xffff:?#;xlTl;"n

o*j"

pelaksana teknis kegiatan administrasi
pengeroraan

(2) Bagian SDM berfunusi membantu
WR_ll unluk melaksanakan tugas, wewenanudan tanggung jawab"vang
berkaitan

d;;;;r;;;;;lli

,u,,u.,

auvu manusia

(3) Bagian SDM dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian.
(4) Fungsi, rugas, wewenan*:g1
jaw_ab Bagian Sumberdaya
Manusia
diatur dan ditetapkan dalim peraturan
1*reorq
universitas.

Pasal 75
Bagian Sarana dan prasarana
( I ) Bagian Sarana dan prasarana
adarah adalah unit kerja pelaksana
teknis kegiatan
merawat. memelihara. sarana dan prasarana
fisik.

(2) Bagian Sarana dan Prasarana
berfungsi membantu wR-lI untuk
melaksanakan
tugas, wewenang, dan tanggung
.iurr'uU V"rg i".tuitu, a"rgun perawatan dan
pemeliharaan sarana dal prasarana
fisik.
(3) Bagian Sarana prasarana dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian.
(4) Fungsi, tugas, wewenanq,
dan tanggung jawab Bagian sarana
dan prasarana
diatur dan ditetapkan dalim peraturan
universitas.

Pasal
(r ) Bagian urnum adarah urn
logistik.

i6

u"r3i3ili.x#L?ri.

(2) Bagian Umum berfungsi membantu

L"giutun udminisrrasi umum dan

WR_II

untuk melaksanakan tugas,
wewenang,.dan tanggung jawab yang
berkaitan aerlun"pengetotaan administrasi
umum dan logistik.

(3) Bagian Umum dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian.
(4) Fungsi, tugas, wewenang,
dan tanggung jawab Bagian Umum
diatur dan
ditetapkan dalam peraturan
unlversttas.

(l)

Pasal TT
Bagian Kerjasama
Bagian Kerjasama adalah unit ke{.a
pelaksana teknis kegiatan administrasi
vans
dengan ke4asam"
dan tuar n"ge.i dai
lnstansi lainnya.

l*"t,?l

d.rs;

;";;;;; i*griilr"r,
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(2) Bagian Kerjasama berfungsi
membantu wR-III untuk meraksanakan
tugas,
w-ewenang. dan tanggung jawab yang
berkaitan dengan pengelolaan
administrasi

lierJasama.

(3) Bagian Kerjasama dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian.
(4) Fungsi. tugas, wewenane,
dan tanggung jawab Bagian Kerjasama
diatur dan
ditetapkan dalam peratura*n
untversltas.

Bagian Kelima
Organisasi Non Struktural
Pasal 78

(1) organisasi non strukturar adarah
organisasi yang dradakan dan dikembangkan
sesuai dengan
kebutuhan lembaga.

(2) Organisasi non struktural terdiri dari:
a.

Senat Universitas panca Sakti Bekasi

b.

Senat Akademik
Forum Dosen
d. Persatuan Karyawan
Senat Mahasiswa
Unit Kegiatan Mahasiswa
tI Ikatan Alumni
c.

f

unive"sill:i#., sakti Bekasi
(1) Senat Universitas panca sakti Bekasi
merupakan badan normatif dan perwakilan
tertinggi pada
panca
senat

Universitas

Sakti Bekas'i

(2) Keanggotaan Senat Universitas panca
Sakli Bekasi terdiri dari
a.

b.
c.
d.
e.

f.
g
h.

i.
(3

)

:

Rektor Universitas panca Sakti Bekasi
Wakil Rektor Bidang Akademik
Wakil Rektor Bidang Non Akademik
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama
Dekan
Ketua Program Studi
Kepala Lembaga penjaminan Mutu
Kepala lembaga penelitian dan pengabdian
Kepada Masyarakat
Wakil dosen

Senat Universitas panca Sakti

a. Merumuskan
b. Merumuskan

Bekasi mempunyai tugas pokok

:

kebijakan dan pengembangan perguruan tinggi
norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan
tinggi
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c

Memberikan pertlmbangan dan persetujuan
atas Rencana Anggaran pendapatan
dan Belanja Universitas panca' Sakti "Beil;l
oleh pirnpinan
perguruan tinggi

y;;il;ukan

d

Menilai pertanggungjarvaban pimpinan
dan perguruan tinggi, dan pelaksanaan
kcbijakan yang telah ditetapkan
Memberikan perlimbansan kenada penl
elenggara perguruan tinggi berkenaan
dengan caton-calon vani diusulkan ,i1,,ir
Jir"igt.r;;t"il, Rekror Universilas
Panca Sakti Bekasi dan-dosen yung
ai.uilnirrir.r."eil;j.batan akademik di
atas leklor

f.

Menegakkan noffn-norrna yang berlaku
bagi sivitas akademika.

Pasal 80
Senat Akademik

(l)

Senat Akademik adalah badan

di bidang akademik

normatif tertinggi Universitas panca Sakti Bekasi

(2) Keanggotaan Senat Akademik terdiri
darir
a Dosen yang ditunjuk Rektor universitas panca Sakti
Bekasi untuk mewakiri
bidang ilmu yang diserenggarakan di lingk;nguniversitas panca sar,1i
Bekasi.

b

Anggota-angg ota ex-officio yaitu pejabat
strukturar
'"-'- Universitas panca Sakti
Bekasi minimal sampai dengan f"iuiu najun

c. Dosen yang_ ditunjuk_ Ketua Senat Universitas panca
Sakti Bekasi untuk
mewakili bidang ihnu lainnya sesuai kebutuhan.

(3)
(4)

d. Jumlah anggota Senat Akademik maksimal
13 orano
Senat Akademik adalah
iabatan ron-struktural ,-, iO,,,O,, oleh Ketua Senat
Al<ademik Universitas panca Sakti Bekasi
dan'J-ib?nlu oleh seorang sekretaris
Senat Akademik berfungsi mengusurkan
berbagai kebijakan dan peraturan
r"enjadi pedoman a'arum p.latsan*?dan pengembangan

11i$:ffi]-*

program

(5) Senat Akademik mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. Mengusulkan rumusan kebijakan akademik
b. Mengusulkan rumusan kebijakan penilaian
prestasi akademik dan
pengembangan kecakapan serta kepribadian
sivitas ikademika.
c. Mengusulkan rumusan peraturan pelaksanaan
kebebasan akademik, kebebasan
mimbar, dan otonomi keilmuan di Unire.ritus punc"u
Sakri Bekasi.
d Memberikan pertimbangan kepada Reltor Universrtas panca
sakti Bekasi
berkenaan dengan pengal uan j aLatan akademik

;;;;;
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e

Memberikan pertirnbansan
.keparrs ReLtor Universitas panca sakti Bekasi
berkenaan dengan penyelsuiu,.paunggu.u,
kode etik.

;;;.*'ke"

' ilT?i,flIlili'k komisi Akademik dan komisi Etis vang diatur dengan
Pasal 8l

Forum I)osen
(1) Forum Dosen adalah wadah
bagi dosen untuk menyalurkan gagasar/pendapat
rasional dan objekrif berkenaanieng;;
p;;;;i";;;;;n rridharma persuruan

[:fl :1,i.,.,,,

diskusi il m iah

0,r,, *igku

;G;;",il;,

Un

ir,

ersiras panca Sakti

(2) Forum Dosen Universitas plnca
Sakti Bekasi dapat difungsrkan meralui
Asosiasi
Dosen Indonesia (ADI), Ikatan
atau forum ruin 1".*i^a.ngan kebutuhan.
(3) Pimpinan dan/atau kenengurusan
Forum Dosen harus memperoleh persetujuan
Rektor Universitas panci sakti B"k*i
;il'oii.i"r** sesuai dengan Surat
Keputusan pengurus yayasan.
(4) Fungsi, wewenang, dan tanggungjawab
uraian tugas dan tata tertib Forum Dosen
diatur dalam sebuah pedoman yang drterbitkan

,;ili;'

*"..u,lii'J.11,,.o,,
( I ) K-aryawan sebagai
tenaga administratif dun t.tni,
untuk

merupakan

unsur penunjang
mensukseskan pelaksanaan program
(2) Persatuan Karyawan diterima
dan diakui keberadaannya oreh pirnpinan
Universitas
Panca sakti Bekasi sebagai mitra
kerja teruiania tffi"ny.t"rggaraan
Tridarma
perguruan tinggi.

irl;;;;.

(:)

danhtau
flmnjnln
persetujuan Rektor

kepengurusan persatuan Karyawan
harus memperoleh
UniversiLs panca sakti e;k*l ;;*

ditetapkan dengan Surat

Keputusan pengurus yayasan.

(4) Pejabat strukural Universitas panca
Saki Bekasi tidak diperkenankan menjadi
pengurus persatuan karyawan.

(5) Fungsi' wewenang dan
tanggurg jawab, uraian tugas dan tata
tertib persaluan
Karyawan diarur dalam p.uorunlung
ai;.;;i,kr;

ffir,
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Pasal 83
Senat Mahasis*.a

(t)

s*enai

.mahasiswa dipimpin oreh seorang Ketua, dibantu seorang sekretans.
Bendahara serta beberapa anggota senat mahasiswa y"rg
langsung kepada WR-lll.

il;;;gr;';;;;

(2) Senat mahasiswa berfungsi merencanakan dan menetapkan
garis-garis
program kegiatan mahasiswa dan sebagai wahana untuk

menyalurkan aspirasi mahasisrva.

besar

i.nuiprng

au,

(3) Senat mahasiswa mernpunyai tugas

merencanakan dan meraksanakan serta
mengembangkan minat dan bakat, melakukan koordinasi kegiatan
int.u aun
kurikuler serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis,Lsioruf
"t.iiu
, of.i.itif, aun
mengembangkan kemampuan manager ia\ sc;ft s&i//s mahasiswa.

(4) Uraian tugas,

wewenang, tanggung jawab, dan tata tertib senat mahasiswa
diatur
dalam sebuah pedoman yang diterbiikan tersendiri di bawah
koordinasi wR-l

un

it regiataiffialrlaliswa luxru ;

(1) UKM dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh Sekretaris,
dan Bendahara serta
anggota UKM yang bertanggung jawab kepada wR-III melalui
Senat Mahasiswa.
(2) UKM terdiri dari UKM bidang olah raga, seni
dan budaya, UKM koperasi, UKM
fotografi, Jumalistik dan Komunikasi, Himpunan Mahasiswa pr;gr;
ai;i
(HMPS) Pendidikan Ekonomi, pendidikan Bairasa Inggris.
dan pendiiikan Anak
Usia Dini. Belum dimasukan prodi dari strnik dan stie
(3) UKM berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengembangan
minat dan bakat
bidang olah raga, seni, budaya, kreativitas] dan kervirausahaan di
serta
mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.
(4) UKM mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan
dan latihan olah raga, seni,
budaya, jumalistik, komunikasi, informasi, -dan koperasi ,rrenyet"ngiurutu,
pelatihan, seminar, worksfutp, dan diskusi untuk mengembangka;
ke;;m;;;
analisis dan .tolt skilts di kalangan mahasiswa.
(5) Uraian tugas, wewenang, tanggungjawab, dan tata tertib
uKM diatur dalam sebuah
pedoman yang diterbilkan tersendiri di bawah koordinasi
WR-llt.

Pasal 85

Ikatan Alumni
(

1) Ikatan Alumni merupakan wadah untuk menjalin komunikasi antar
alumni.
mengemtangkan rasa persatuan, kekeluargaan, dan kesetiakawanun,
ra.tu
kepedulian sesama alumni guna membintu pembangunar6""g;;";;;
.
Universitas Panca Sak-1i Bekasi
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(2)

(3)

Kepengrrrusan dan tata kerja ikatan
alurnni
Anggaran Rumah Tangga organisasi.

diatur dalam Anggaran Dasar dan

F^ungsi" wewenang, ranggunglaw.a!.
uraian tugas. dan tata
datam

sebuah pedoman yang drrerbitkan

ile.riJ;;il;*ah

tenib alumni dialur
koordinasi WR_t.

Bagian Keenam
pimpinan. Senat
Akademik
.Pengangkatan
retaksana Akademik dan Tenaga
Kependidikan

-

pengangkatan

Pasal 86

dan Masa Jabatan Rektor
Rektor dipilih dari calon-calon yang
diusulkan dalam sidang khusus pemilihan
Rektor, dihadiri paring kurang
dua.p:;id;;il;iirut
uniu".rrtus
mayoritas sederhana, yaitu lima puiuh
p;".f;u;;; ,aru suara. dengan suara
(2) calon-caron yang diusurkan
memiriki persyaratan Jenjang pendidikan
S3 dencan
kepangkatan akademik nuting r.nJur, "-i;'il;;;r:;#;

(l)

52

dengan kepangkaian

:X$ili,1*l,s#i*:".,"fr f *.fi,,:,6;#'.d;#;gai*,rr?t"rJi.?,:,ii
(3) calon membuat proposal
untuk.pengembangan Universitas panca
Sakti Bekasi
visi,

"',*"si
'"i,i, t,,]*q'ii,

fil3fl#::'iukan

*,,r ;;;;-;i"d"

(4) Calon Reliror terpilih diusulkan
oleh Senat Universitas untuk
diangkat dengan
Surat Keputusan Ketua pengurus yayasan.
(5) Apabila dalam rapat Senat
universitas tidak
yayasan duput ;;";,!;i",berhasir memilih caron rektor, maka
_"rg*gr"t tanssuns seorans
[:[:..t.^*rrr
(6) Apabira calon-calon Rektor
yang diusurkan Senat Universitas
tidak disetujui
Yayasan, maka Ketua pengurus.
iayasan pun"u Suf.t, mempunyai kewenansan
untuk menunjuk, ,.noungiat. ,J""
;.;;"pk;;n.1,",

uriri.lri,;;

Bekasi yang baru.

;il; ffi;

(7) Rektor dilantik oleh Ketua pengurus yayasan
dalam satu upacara yang khusus
(8) Masa jabatan Reklor adalah.
4

l;ltati

dengan ketentuan

.(Empat) tahun dan dapat dipilih serta
tidakbollh m.i.tr'rrrTr"irrr masa jabatan dianckat
bertu-rut_

(9) Dalam hal Re'lor berhalangan.

I#j:::i:,T.&;ji."',

tetap karena sakit, dan alasan
-

menjabat

,ain, maka

wakil
;u"e"i p":"i"? iilentu.u Rektor Universitas
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(10) Rektor dapat diberhentikan sewaktu-waktu

oreh Ketua pengurus yayasan apabila
tidak dapat melaksanakan tugas dan
tanggurgl;;;;;;;. dengan baik.
(11) Tata tertib pencaronan dan pemirihan
Rek10r diatur dara,r sebuah pedoman
dan
diterbitkan tersendiri.

Pasal 87

pengangkatan dan
Masa Jabatan Wakil Rektor
(1) wakil Rektor diangkat oleh Ketua
Pengurus yayasan

berdasarkan usulan tertulis

Rektor.

(2) Calon Wakil Rektor vang
diusulkan memiliki persyaratan mrnimai jenjang
pendidikan s2 dengan kepangkatan
akaiemit i"r[g'-ra"h Leklor dan telah
menjadi.doser tetap Universitis. panca
Sakri a"furi p?rirg sedikit 3 tahun. wakir
Rektor diangkat dengan Surat Keprrr*,
f"r" p.,lfrru, yuyuru,

(3) wakil Rektor

d antik oreh Rektor Universitas

upacara yang khusus diadakan untuk
itu.

panca sakti Bekasi
dararn satu

(4) Masa jabatan wakir Rektor ad.alah
a (empat) tahun dan dapat dipilih
serta diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boLh ;;iJtti;il;li
masa jabatan berrurutturut.

(5) Wakil Rektor dapat diberhentikan
sewaktu-waktu oleh Ketua pengurus yayasan
atas usul Rektor Universitas panca Sakti getasl,Larer;
,ld;fi;;i;;i;#;i;;
tugas dan tanggungjawab dengan baik.

pengangkatan

(l)

ol;'ilfl

Jabaran Dekan
Dekan dipilih dari dan oleh dosen tetap progam
studi dalam rapat khusus dosen
dilingkungan fakultas.

(2) Calon Dekan memitiki bidang ilmu
sesuai/relevan dengan bidang ilmu dilingkup
kepangkatan-akrd.rik
;nir'r,t r_.r,ol" dan retah menjadi
dosen
panca

Slilir:!.lg*
terap Universitas

;ri;;

Sakti Bekasi pali-ng sedikrt .} tahun.
disampaikan secara terrulis kepada Rektor.

(3) Calon Dekan terpilih
(4) Dekan diangkat dengan Surat
Keputusan Rektor dan drrantik oreh
Rektor
Universitas panca Sakti Bekasi dalam .ur,
,p""r.u tf,lrsus yang diadakan untuk
(5) Masa jabatan Dekan selama
4 (empat) tahun dan dapat dip,ih serta diangkat
kernbali dengan ketentuan tiaak meleb*ri
a* t}i.r* r"batan benurut-turut.
(6) Apabila calon-calon Dekan yang
diusulkan oleh rapat dosen tidak disetujui
oleh
Rektor universitas panca sakti gekasi,
il;
ilil;
universitas panca Sakri
Bekasi rnempunyai kewenangan mengangkat
Dekan selain calon tersebut.
4+

(7) Dekan dapat diberhentikan sewaktu-waktu
oleh Rektor apabila tidak dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jawab
a.ngun 6uif..--'
(8) Tata tertib pemilihan Dekan diatur
dalam aturan tersendiri.

,r,

Pasal 89
Pengangkatan dan Masa Jabatan Ketua program
Studi
Studi dipilih dari dan oleh dosen rerap pro$am
studi dalam rapar

ffj;rr#rffm

(2) Caron Ketua program Studi memiriki
bidang irmu sesuai/relevan dengan program
Studi dengan kepangkatan akaderik pdi;;;;;il
Lltito, aun t"tuh menjadi dosen
tetap Universiras panca Sakti Bekasi palin!
,.aitii : t"f,rr.
(3) calon Ketua program Studi, terpilih
disampaikan secara tertulis kepada Dekan
untuk diteruskan kepada Reko;.
(4) Ketua Program studi diangkat dengan
Surat Keputusan Rerctor dan d antik oleh
Rektorf,niversitas panca Sakti Bek*asi d.h;

;;il;;;ara

khusus

yr;gail;;;

(5) Masa jabatan Ketua promam Studi
selama 4 (empat) hhun dan dapat dipilih
diangkar kembari dengal kerenruan riduk
,.i;;ltii;kari masa jabaran serta
berturur-

turut.

(6) Apabila calon-calon Ketua program
Studi yang diusurkan oleh rapat dosen tidak
disetujui oleh Rektor tjniversiias pun.u
sitti-e;t"ri,'."t" Rektor Universitas
k"*ena,gun untur."Llngu,grut
p."i.",

r"t*

!ffi.i,:i}: ff:Ti#:Tfi*ai

(7) Ketua Program studi

dapat diberhentikan sewaktu-waktu oreh
Rektor apabira tidak

dapat melaksanakan tugas dan

tanggurg;u*ub J""g",

i"it

(8) Tata tertib pemilihan Ketua program
studi diatur dalam aturan tersendiri.

(l)

Pasal 90
Pengangkatan dan Masa Jabatan sekretaris program
Studi
seketaris program Studi diusulkan oleh Ketua program
Studi kepada Rektor
melalui Dekan.

(2t caron Sekretaris program
Studi

merniliki bidang irmu sesuai/rerevan dengan
Program
dengan
kepangkatan
ukud.rik;;lL; kurang Lekror dan relah
.Studi
menjadi dosen tetap Unive;sitas panca
Sakti n.tiS friirg sedikit 3 tahun.
(3) Sekretaris Program studi diangkar
dengan Surat Keputusan Rektor dan
dirantik
oleh Rektor dalam satu upac*u kho.ri yung
Jiuaufui'rntrt it,
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(4) Masa jabatan Sekretaris prograrn Studi
adalah J (ernpat) tahun dan dapat dipirih
serta diangkat kembali dengan ketenruan traat
metebirri dua kali #;il;;
berturut-turut.

(5) sekretaris Program Studi dapat
diberhentikan sewaktu_waktu oleh Rektor
universitas panca Sarti Bekaii apabira tiaat
aapat melaksanakan tugas dan
tanggung jawab dengan bark.

ren gangr<atalai:t'Jr"., Ja batan

Kepala Lemtraga penelitian dan pengabdian t"fuAu
nfu.yr.akat (LppM)
(l) Pengangkatan Kepata LpMM d aksanakan oreh Rektor
universitas panca Sakti

Bekasi setelah mendapat persetuj uan tertulis Ketua-pe-ngu.us yayasan.
(2) Kepala LPMM diangkat dengan Surat Keputusan
Rektor dan dilantik oreh Reklor
Universitas panca Sakti Bekisi dalam .ui, upu.u.u
kf,rsus yang diadakan untuk
itu.

(3) Caion-calon yang diusulkan memiliki persyaratan
minimar jenjang pendidikan 52
di bidang kependidikan denean kepangkatan utua",,ii
pating tuiang L"it". i*
telah menjadi dosen tetap universitas ianca sakti
r"i^i puring r.ait]t r tar,rn--(4) Calon membuat proposal untuk
.
.pengembangan lembaga yang akan dipimpin
dengan mengajukan visi,
misi, trijuan, jun strategl kepemimpinan.

untufi

*uru p"iiJa.

(5) Masa.labatan Kepala LpMM adalah 4 (empat)
tahun dan dapat dipilih serta
diangkat kembali dengan ketentuan tidak melelihi
jabatan
dua kati
turut.

(6)

masa

berturut_

LPMM dapat diberhentikan sewaklu-waktu oleh Rektor
Universitas panca
Sakti Bekasi apabila tidak dapat melaksanakan tugas
dan tanggung jawab
5ep?11

dengan

Pasal 92
Pengangkatan dan Masa Jabatan
Kepala Lembaga penjaminan Mutu Internal (LPMD
(l) Pengangkatan Kepala LpMI diraksanakan oreh Rektor
Universitas panca sakti
Bekasi setelah mendapat persetujuan tertulis fetua
eengurus yayasan.
(2) Kepala LPMI diangkat dengan surat Keputusan
Rektor dan dilantik oleh Rektor
Universitas panca Sakti Betiasi dalam,uiu rpu.u.u
o*,ur* yurg diadakan untuk
itu.

(3) c.alon-calon yang diusurkan rnemiliki persyaratan
minimal jenjang pendidikan s2
di- bidang kependidikan dengan kepangkutun
utoa.,nrt paring kurang Lektor dan
telah menjadi dosen tetap Universitas ianca
Sakti g.iu.i paing sedik"it 3 tut,un-..
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(4) Calon membuat proposal
_untuk .pengembangan lembaga yang akan dipimpin
dengan mengajukan visi,
misi, nijuan, i""

,o"i.gi'r;*f ;;;";il;;

kepemimpinan.

(5) Masa.jahatan Kepala

LpMI

adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih serta
diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi
dua kari masa jabatan berturutturut.

(7) Kepala LPMI dapat diberhentikan sewaktu-waktu
oleh Rektor universitas panca
sakti Bekasi apabila tidak dapat meraksanar.un
tugur ;un tanggung jawab dengan
Pasal 93
pengangkatan dan Masa
Jabatan
Ketua Gugus Kendali Mutu

(1) Ketua Gugus Kendari Mutu diangkat oleh
Rektor universitas panca sakti Bekasi
setelah mendapat usulan tertulis kepala LpMI.
(2) calon-calon yang diusulkan memiliki persyaratan
minimar jenjang pendidikan 52
di- bidang kependidikan dengan kepangkatan
araoernii pating tuiang i"tt"i a""
telah menjadi dosen tetap universitas ianca satti gekasi
paring sedikit 3 tahun.
(3) Masa jabatan Ketua Gugus Kendari Muru adarah
4 (empat) tahun dan dapat dipilih
serta diangkat kembari dengan ketentuan tidak
melebihi dua kali ."Jr':"uit""
berturut-turut.

(4) Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab
Gugus Kendali Mutu diatur dan
ditetapkan
dalam peraturan un il ersitas.

Pasal 94
pengangkatan dan Masa
Jabatan
Ketua Tim Kendali Mutu

(l ) Ketua Tim Kendali Mutu diangkat oleh Rektor
universitas panca Sakti Bekasi
setelah mendapat usulan tertulii Kepala LpMl.
(2

) c. alon-calon yang diusulkan memiriki persyaratan minimar jenjang pendidikan
52
di_ bidang kependidikan dengan kepangkatan
akaOemii pating t<uiang i"tr". a",
telah menjadi dosen tetap Universitas i-anca Sakti
Bekasi paliig sedik"it 3 tut,rn_jabatan
(3) Masa
Ketua Tim Kendali Mutu adarah 4 (empat) tahun
dan dapat dipilih
serta diangkat kembari dengan ketentuan tidak
meretihi dua kari
berturut-turut.

ilJ;fiil;

(4) Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab
Tim Kendali Mutu diatur dan
ditetapkan dalam peraturan universiias. - "
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(l)

Pasal 95
Pengangkatan dan Masa Jabatan Kepala
Bagian dan Sub Bagian
Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala
sub Bagran diraksanakan oleh Rektor
Universitas panca Sakti Bekasi atas urrt pu*

Wffii.no,

(2) Pengangkatan Kepala Bagian dan
Kepala Sub Bagian ditetapkan daram Surat
Keputusan Rektor setelah mendapat persetuj
r;; K;;r; pengurus yayasan dan
-panca
dilantik oleh Rektor universitas
s"tir s.k"ri"d"ram satu upacara khusus
yang diadakan untuk itu.
(3) calon-calon yang diusulkan memiliki
persyaratan minimal jenjang pendidikan
Sl
dan/atau memiliki keahlian khusus di tjiaaigry"
,rri"g-rnusing.
(4) Masa jabatan Kepara Bagian
dan Kepara Sub Bagian adarah 4 (empat)
tahun dan
dapat dipilih serta diangkat kernbari dlngan
ket"ni'run tiaur.."rebihi dua kali masa
jabatan berturut{urut.
(5) Kepala-Bagian dan Kepala rlbf
lasian dapar diberhentikan sewaktu-waktu oreh
Rektor Universitas panca Sakti
Beka'si ,puuir" tiau[ a"put meraksanakan
tugas dan
tanggung jawab dengan baik.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan, pembinaan, tlan pengembangan

(l)

Dosen

Pasal 96
Dosen

Dosen adalah tenaga pendidik profesional
dan ilmuan dengan tugas utama
mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan

teknologi, dan seni melalui pendidif.^n,
masyarakal.

iiru p"Ig"tuii,r_,
p.n"iii*r, au, p"rguUiiui-f#;

(2) Dosen Universitas panca Sakti Bekasi terdiri
dari

a. Dosen tetap
b. Dosen tidak tetap

c.

Dosen tamu/ahli

Pasal 97
Dosen Tetap
( | ) Dosen tetap diangkat dengan
Surat Keputusan Ketua pengurus yayasan
atas usul
dan

dilantik oleh Rekror Universiras pan.u SaLti A;kasi
(2) Bekeda di universitas panca Sakti
Bekasi dan tidak terikat kerja dalam status
apapun dengan instansi lain baik pemerintah
maupr, ,.arta.
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(3 ) Melaksanakan kewajiban program
tridharma yang setara dua belas sks per
rninggu
atau

sama dengan tiga puluh tujuh koma lima ja#t.1,
p., minggu dan
imbalan sesuai dengan peraturin yang berlaktl
di iu^un

..;;r"p;

(4) Dosen berstatus pNS vang dipekerjakan
{DpK) di Unirersitas panca Sakti Bekasi,
adalah doser tatrp"yung. mengikuti utr,unpara,,ntah dan/atau yayasan
/Universitas panca
Sakti Bekasi.

(5) caji yang diterrma oreh dosen
DpK adalah gaji dan runJangan yang dibayarkan
oleh pemerintah dan imbalan ruin yung
a,U".?['unif"i]uyu.ur.
(6) Tugas dan fungsi dosen tetap adalah
melaksanakan program-program Tridharma.

(7) Peraturan mengenai dosen tetap,
uraian tugas, hak, dan tanggungjawab,
'
tata tertib
diatur dalam sebuah pedoman yang diterb-itkan
."rai.l.

Pasal 98
Dosen Tidak Tetap

(1)

tidat tetap adalah dosen yang mengajar dan tidak
?"i."1
mempunyai rt.me bused
di Universitas panca Sakti gekair s;rta ttart'i".rtr,
i."*";iban rnengajar
sebanyak

(2) Pcngangkatan dan pemberhentian
dosen
_tidak tetap dilakukan dengan Surat
Keputusan Rektor Universitas panca Sakti
Bekasi aun air"r*itu-n O";;;
kebutuhan Universitas panca Sakti Bekasi.

(3) Dosen tidak tetap terdiri atas warga
negara Indonesia dan warga negara asing.
(4) Pengangkatan dosen tidak tetap, uraian
tugas, hak dan kewaliban,
,'
tata tertib diatur
dalam sebuah pedoman yang dlterbitkan ,ind.l. ----

Pasal 99
Dosen Tamu/Ahli
(I

) Dosen tamu'/ahri adarah seorang pakar yang diundang khusus
untuk bidang tertentu
dan dalam waktu tertentu.

(2) Syarat untuk menjadi dosen tamu/ahli
adalah mereka vang memiliki kualifikasi
da:r reputasi serra pengalaman yung Uui[
;ldiaunf Ln"r,, atau pengalaman
sebagai pimpinan di insransi pemeriitah
*uil;;;rUn.i
swasta berdasarkan
kesepakatan kerja sama antar perguuan
tlrggi dur;t* instansi pemerintah dan
swasta tertentu.

(r)
?^::_"_,

asmg.

tamu/ahli dapat terdiri atas warga negara Indonesia
dan/atau warga negara
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Pasal 100
Persyaratan Dosen
(I

)

Persyaratan pengangkatan dosen Universitas panca
Sakti Bekasi adalah:
a. Beriman dan bertaqrva kepada Allah SWT;

b. Berwawasan pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
c. Memiliki integritas kepribadran, loyalitas, sehatjasmani
dan

rohani;
d. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba
dan zat sejenis lainnya yang
dibuktikan dari rumah sakit.

e. Lulusan pro.gram magister datam disiplin ihnu yang
relevan dan berasal dari
p€rguruan tinggi,program studi terakriditasi,
untuk-rurusan ,.rnu.r"n ,irrri
luar negeri disertakan SK penyeraraan aari oiqen
""""'

oitti'rli;ffiil."-"

f. Memiliki

kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL) skor minimal
400 atau setara,
akademiklfXOa; stor minimat SS
Lulusan. program magister usia maksimal 50
tahun dan rurusan program doktor
usia maksimal 56 tahun.
dan kemampuan dasar

g

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan
dosen diatur dalam pedoman yang
diterbitkan
tersendiri.

pem binaan

orli,?j*'"0,1 or" gan Dosen

(1) Pembinaan dan pengembangan dosen merupakan
tanggung jawab lembaga yang
harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinam'bungan
demi ,"dj;l[;;
kuantitas dan kualitas dosen yang ideal untuk
r.ng.*Uurltun pr;gr";;;;;;
Tridharma.

(2) Formasi dan kuarifikasi serta jumtah
dosen direncanakan dalam RENrp dan
panca
Renstra
Universitas

Sakti Bekasi.

(3) Pengembangan dan peningkatan jenjang pendidikan
dan kompetensi dosen dapat
dilakukan melarui beasiswa dengin iiatindinas, bait
ueasis*a aari uaram maffi
luar negeri, terbuka untuk semua dosen yung i.tut
memenutri p"rryu.uru, yirg
ditentukan oleh lembaga.

(o)

peninskatan kompetensi akademik dan
!;:g::l?-lg":
,!,"1program pendidikan
metatur
dan pelatihan

:l'T^:1l"yl
oerperan sebagar

profesional
lanjutan, penelitian dan

penyaji atau peserta seminar, lokakarya,
nasional dan/atau tingkat intemasional.

*rrirlrop, ting{i

(5) Promosi dan peningkatan jenjangjabatan
akademik dan kepangkatan dosen
dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.

sesuai

(6) Ketentuan tebih lanjut tentang pembinaan dan pengembangan
dosen diatur dengan
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rabatan

nu"o"*i1ll'*anskat

Dosen

) Jabatan akademik dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jenjang jabatan akademik dosen adalah
Asisten Ahli, Lektol Lektor Kepala, dan
(I

Guru Besar.

(3) Jenjang pangkat dan gorongan dosen adarah penata
Muda Tingkat I gorongan ruang
IILrb, Penata golongan ruang.lll/c, penata Tingka,
t gotongun ruang I /d, pembina
gglolean ruang IV/a, pembina Tingkar I go-longal ruang IV/b, pemina
Utama
Muda golongan ruang IV/c. pembini Utami Vaalya golorigan
lid, dan p";b,;;
Utama golongan ruang IVre.

(4) Persyaratan pada setiap jenjang jabatan akademik
dosen dan pangkat diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan peiundang_undangan.

(5) Kenaikan jabatan akademik, pangkat dosen
dapat dilakukan seterah memenuhi
syarat-syarat dalam ketentuan perafuran perundang-undangan.

,,.,, I3ill,'"0to,.",
) Dosen tidak memiliki jabatan akademik usia pensiun maksikmal 60 tahun.
(2) Dosen denganjabatan akademik Asisten Ahli, Lektor,
Lektor Kepara usia pensiun
(I

65 tahun.

(3) Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar
usia pensiun Z0 tahun
(4) Dosel yang telah_rnencapai usia pensiun
dan masih berprestasi serta dibutuhkan
oleh lembaga, maka usia pensiun dapat diperpanjang dan
diatur aufu,n peiutu*n
tersendiri.

pem utu

(1) Dosen dapat diberhentikan

sa

r

rll',1,1 Jr'"'

a Dosen

"*,jabatan sebagai dosen karena:
dengan hormat dari

a. Meninggal dunia;
b. Pensiun;
c. Atas permintaan sendiri;
d. Tidak dapat melaksanakan
e.

f,

tugas secara terus menerus selama dua semester
karena sakit jasmani darVatau iohani.
Berakhimya perjanjian kerja atau kesepakatan ke{a bersama
antara dosen dan
lembaga.

Menolak sebagian atau seluruh tugas mengajar (baik
waktu maupun jumlah
sks) yang ditugaskan oleh Universiias panc-a Sakti Sekasi.
(2) Dosen dapat diberhentikan dengan tidak hormat
dari jabatan sebagai dosen karena:
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a

Melakukan pelanggaran berat.peraturan Universitas panca
Salli Bekasi, kode
etik, dan/atau sebab-sebab lain yang r.*gitun-i.riull
iunlur* merusak
nama baik lembaga.

b

Melalaikan kewajiban dalam menjalankan
tugas selama satu bulan atau lebih
secara terus
menerus.

c

Melanggar perjanjian ker.1a atau kesepakatan
kerja bersama antara dosen dan
lembaga.

pernutusan

(l)

.,Lijll?l,,

Dosen pNS

yang Dipekerjakan (DpK)

Dosen PNS-D'K dapat diberhentikan
dengan hormat dari jabatan sebagai dosen
Universitas panca Sakti Bekasi karena:

Meninggal dunia;
Pensiun;
Atas permintaan sendiri;
d. Tidak dapat melaksanakan tugas
secara terus menerus selama dua semester
karena sakit jasmani dar/atau rohani.
Dosen yang bersangkutan dikembalikan
ke Lldikti wilayah rv karena:
a.

b

I

)

2)
,r,

Atas perminraan Ll-dikti, Wilayah
Universitas panca Sakti Bekasi

IV

Tidak dibutuhkan lagi oleh

Menorak sebagian atau seluruh tugas mengajar (baik
waktu maupun jumrah
sks) yang ditugaskan oleh Univeisita, pai"a
SaLi Bekasi
DpK dapat diberhentikan tidak hormat dari jabatan
sebagai dosen

P#;l,a*t

a. M.elakukan pelanggaran berat peraturan
Universitas panca Sakti Bekasi, kode
etik, dan/atau sebab-sebab lain yang
LrU aga danlatau merusak
nama baik lembaga.

..rrjitu,

b

Melalaikan kewajiban dalam menjarankan tugas
selama satu bulan atau rebih
secara terus
menerus.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan
Tenaga Kependidikan
Pasal 106
Tenaga Kependidikan

(1) Tenaga kependidikan adarah peraksana
teknis administrasi
kelancaran pelaksanaan program_program
Tridharma.

yang menunjang
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(2) Tenaga kependidikan dikelompokkan atas dasar kualifikasi pendidikan,
kemampuan, pengalarnan, dan kualitas kerj a dalam kelompok golongan I, It, III,
dan IV.

(3) Setiap golongan tersebut pada butir (2)

di

atas terdiri atas empat jedang

kepangkatan yang dikembangkan dengan huruf a, b, c, dan d.

Pasal 107
Pengangkatan Tenaga Kependidikan

(l)

L
L
L
L
L
.--)
L
L
L
L
L
L
L
aL
L
r-L
r-L
r,-a
L
a-.
L
L
L
a.-t
L
L
L
L
L

Penerinaan dan pengangkatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan dan
tbrmasi dan berdasarkan hasil seleksi penerimaan pegawai.

l--.-

(2) Tenaga kependidikan diangkat dengan surat keputusan Ketua pengurus yayasan
atas usul Rektor Universitas Panca Sakti Bekasi

l-f

(3) Syarat-syarat untuk dapat diterima dan diangkat sebagai tenaga kependidikan di
universitas Panca Sakti Bekasi dan/atau di yayasan ialah mereka yang memiliki
kualifikasi pendidikan paling kurang tingkat SMA"/sederaj at dan lulus dari uj ian

r,---t

seleksi penerimaan pegawai.

I---!

Pasal 108
Pembinaan, Pengembangan Karier, Penghasilan dan Cuti
Tenaga Kependidikan

aL-l--,-

l--.a

l--ar

(l)

Pembinaan dan pengembangan karier dan/atau peralihan jabatan dan kenaikan
golongan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan keputusan Ketua pengurus
Yayasan Panca Sakti atas usulan Rellor.

f-ia

(2) Formasi dan jumlah tenaga kependidikan direncanakan dalam RENIp dan Renstra
Universitas Panca Sakti Bekasi.

f-ar

(3) Peningkatan dan pengembangan keterampilan vokasional dan/atau profesional

r-ia

l--a

dilaksanakan melalui program-program pelatihan danJatau pendidikan lanjutan.

(4) Peningkatan dan pengembangan karier tenaga kependidikan disediakan fo,nasi
melalui jenjang jabatan administrasi yang ada di Universitas panca Sakti Bekasi
dan/atau Yayasan.

(5) Promosi tenaga kependidikan dapat dilakukan berdasarkan penilaian masa kerja,
kinerja, loyalitas, integritas, dedikasi, pendidikan, dan ujian golongan.

(6) Tenaga Kependidikan berhak untuk mendapatkan penghasilan berupa gaji dan
penghasilan lainnya serta hak cuti sesuai dengan ketentuan peraturan.

(7) Ketentuan mengenai pembinaan, pengembangan karier, j enj ang j abatan, golongan,
gaji dan penghasilan lainnya, dan hak cuti tenaga kependidikan diatur tersendiri
dalam keputusan Ketua Pengurus Yayasan.

a---a

a--a
a--a
a--a

L-a
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u.iu p"o.io,

P#,lj
gluOex"p"oo i o itu o

) Usia pensiun tenaga kependidikan adalah 5g tahun.
(2) Usia pensiun tenaga satuan pengamanan (Satpam)
kampus adalah 5g tahun
(3) Tenaga kependidikan dapat dipensiunkan
seberum usia pensiun, apabila
penilaian pimpinan menunlukkan kn.lu yung
kurang baik, arau
|::1tf}:l
Konors,
rrsrk darvatau mentar yang tidak memungkinkan
beraktrvitas riaksimar.
(4) Tenaga.kependidikan yang telah mencapa
(1

usia pensiun dan masih berprestasi dan
dibutuhkan oleh lembaga, maka usia peniiun dapat
Oiperpanlang paling lama untuk
2 (dua) tahun.

pemutusan
(I

Hrbrrsr:"*l;ll"nu*"

Kependidikan

) Tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat karena:
a. Meninggal dunia;

b. Pensiun;

c. Atas permintaan sendiri;
d. Tidak dapat melaksanakan tugas

secara terus menerus serama dua belas bulan
karena sakit jasmani dan/atau iohani.

e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja
bersama antara tenaga
kependidikan dengan Iembaga.

(2) Tenaga kependidikan dapat diberhentikan
tidak hormat karena:
a. Melakukan pelanggaran berat peraturan Universitas panca Sakti Bekasi,
kode
etik, dan/atau sebab-sebab lain yang merugikan lembaga
dan/atau
nama baik lembaga.

.;;;k

b

Melalaikan kewajiban dalam menjarankan tugas serama
satu bulan atau rebih
secara terus menerus.

c.

Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja
bersama antara tenaga
kependidikan dengan lembaga.

d.

Menolak sebagian atau seluruh tugas yang diberikan oleh
atasan langsung.

pesangon
(I

r".", #;'+lljga

Kependidikan

) Pesangon adalah balas jasa. daram

ben_tuk finansiar yang cliberikan kepada dosen
dan tenaga kependidikan sehubungan dengan adanya
periutusan hubunag f.e4u.
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(2) Pesangon yang dimaksud-pada
butir (l) di atas terdiri dan pesangon dosen
tetap,
pesangon dosen pNS (DpK), dan pesangon
tenaga kependidikan

(il

Pesangon dosen telap. pesangon
dosen pNS (DpK) dan pesangon tenaga
kepend idi kan diatur rersend iri dilam
keputusan' K".,ri' p.ngrrm yayasan.

Bagian Kesembilan
Penambahan dan penutupan program
Studi,
dan pengembangan Kampus
pasal t 12
Penambahan dan penutupan program

(ltPenambahan dan penurupan program
studi, dapar dirakukan sesuai denpan
keburuhan dunia kerja dan masyarakar pengguna.
J;;;;r"hli#;:;;
perattuan perundang-undangan.

(2l Penambahan dan penutupan program
studi, diusulkan oleh Reklor universitas
Panca Sakti

p".i;il;;;;;;

Bekasi setelah mendipat
Senat Universitas panca
Sakti Bekasi dan persetujuan f"tru n"rgrru,
Vu:vu.uo''

Pasal I

l3

.fl-J.L::"F;;##[1""0".i di rokasi lain dapat
;;;;";;; dalam penyelenggaraan

(1)pengembangan kampus
di I akukan unruk memenuhr kebutuhan
.;;
tridhanna, dan memenuhi ketentuan p..utu._

p'.ruriling-rnaungur.
(2) Pengembangan. kampus s_ebagarmana
dimaksud pada ayat (l) diusulkan oleh
Rektor universitas panca Sakti Bekasi seteran
meniapi pertimbangan dari Senat
Universitas panca Sakti Bekasi untuk air"trlri
ot.t?.iuu pengu.u, yavasan.

BAB X
BENTTIK DAN TATA CARA PENETAPAN
PERATTTRAN
Pasal I 14

(1) Tata urut peraturan Universitas panca
Sakli Bekasi a. Anggaran Dasar dan Rurnah Tangga Vuyu.an; adalah:

b. Statuta Universitas panca Sakti Bliasl'
c. Keputusan Ketua pengurus yayasan;

d. Peraturan Universitas panca Sikri Bekasi;
e. Keputusan Rellor Universitas panca Sakti Bekasi;

f

Peraturan pelaksanaan;
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g.
h.

PetunjukPelaksanaan;
Surat Edaran;

Pasal 115

(l)

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga yayasan merupakan sumber peraturan
tertinggi yang digunakan sebagai pedoman d-i dalu. membuat peraturan.'

(2) statuta merupakan peraturan tertinggi yang diterapkan
dan disahkan oleh Ketua
Yayasan sebagai pedoman pelakianaan bperasioinal universitas panca
Bekasi.

l"Hu]u!
Sakti

(3) KeputLrsan Ketua Pengurus_ yayasan merupakan peraturan yang
ditetapkan oleh
Ketua Pengurus yayasan panca Sakti beidasarkan anggaran
dasar dan rumah
tangga Yayasan.

(4) Peraturan Universitas panca Sakti Bekasi adalah aturan-aturan yang

berlaku
internal yang dibuat dengan surat keputusan bersama Ketua pengurus ya-yasan
dan
Rektor Universitas Panca Sakti Bekasi.

(5) Keputusan Rektor Universitas panca Sakti Bekasi
adalah ketetapan yang
mencerminkan kebijakan Rektor Universitas panca sakti
setasi aata;
melaksanakan program-program Tridharma berkaitan a"rgun
*gni.^i,
manajemen, dan sumber daya penunjang.

(6) Peraturan pelaksanaan adalah peraturan yang dibuat
oleh pejabat struktural di
bawah Rektor universitas panca sakti Bekisi sebagai p"iatrran pelaksana
di

atasnya.

(7) Petunjuk pelaksanaan adalah penjabaran/penjelasan
operasionar
keputusan Reklor Universitas panca Sakti Beiasi

dari

surat

(8) surat edaran adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor Universitas panca
Sakti
Bekasi terkait dengan hal-hal yang bersirat teknis untuk
m".pe.t"gas da,
mempe{elas ketentuan peraturan di atasnya.

BAB XI
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal I16
Sumber Pendanaan
(I

)

Dana untuk biaya program-pro$am Tridharma

(masyarakat) dalam bentuk:
Biaya pengembangan pendidikan (Bpp) tetap;
b. Biaya penyelenggaraan pendidikan (Bpp) ski;
c. Biaya administrasi lainnya;
d. Sumhangan bentuk lainnya.

berasal

dari

mahasiswa

a
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(2) Yayasan Panca Sakti Bekasi
(3) Bantuan (subsidi) pemerintah

dalam bentuk

a. Dosen PNS yang dipekerjakan pada Universitas panca Sakti Bekasi;
b. Peralatan/perlengkapan;
c. Beasiswa untuk mahasiswa dan dosen yang mendapat tugas belajar;
d. Hibahlgrant
e. Tunjangan sertifikasi Dosen

(4) Lembaga swasta lainnya.
(5) Balllan dari masyarakavdonator dari dalam

dan luar negeri dalam bentuk:

a. Wakaf tanah danlatau gedung;
b. Perlengkapan dan peralatan;
c Uang tunai, hibaw grant, dan bantuan lain yang tidak mengikat baik dari daram

maupun luar negeri;
d. Buku, jumal, dll.

(6) Usaha-usaha yang sah oleh yayasan atau usaha lain yang prtfitable.

(7) Unitunit kerja Universitas panca sakti Bekasi yang menghasilkan

pendapatan.

Pasal I l7
Pengelolaan Dana

(1) Dana yang bersumber dari mahasiswa (Bpp tetap, Bpp
sks, dan rain-rain) atau
usaha lain dikelola oleh yayasan.

(2)

Dana yang bukan bersumber dari mahasiswa dikelola daram rekening
Universitas
Panca Sakti Bekasi dan dialokasikan sesuai peruntukannya.

(3)

Pencairan dana yang berada daram_rekening yayasan harus
ditandatangani oleh
Ketua Pengurus Yayasan dan Bendahara yayasan

(4)

Pencairan_dana sebagaimana climatsud pada ayat (2)
di atas harus ditandatangani

oleh

Rektor universitas panca Sakti bekasi beisama-sama dengan Bendailara

Yayasan.

Pasal 118
Rencana Kerja dan Anggaran pendidikan
(I

) Rektor Universitas Panca Saki Bekasi berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Pendidikan (RKAP) yang meliputi anggaran penerimaan
dan
pengeluaran yang menjadi pedoman pelaksanaan seluruh
kegiatan operasional
Universitas Panca sakti Bekasi dan kernudian dijabarkan dalam
anggaian setiap

semester sesuai kalender akademik dan anggaran bulanan.

(2) Rektor universitas panca sakti Bekasi membentuk panitia
anggaran yang dipimpin
oleh WR-ll dengan tugas untuk menyusun RKAp.
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(3) RKAP diserahkan kepada Ketua pengurus yayasan paling lambat
akhir bulan Juni
untuk dibahas dan mendapat pengesahan dari Ketua pengurus yayasan.

(4) RKAP dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi yang
terjadi pada tahun
berjalan dan harus mendapat persetujuan Ketua pengurus yayasan.

*..ru n**u

n**liffi

A ngga

ran

(1) setiap realisasi penggunaan anggaran, unit-unit kerja wajib menyampaikan
raporan
dan. bukti-buktr penggunaan anggaran kepada nagian t<euangu,
,"tu*Uutlambatnya satu minggu setelah transaksi dilakianakan.

(2) WR-II wajib menyampaikan laporan reahsasi penggunaan
anggaran bulanan,
_
semesteran, dan tahunan kepada Rektor Universitis panca
Sakti Bekasi kemudian
disampaikan kepada Ketua pengurus yayasan.

(3) Rektor Universitas Panca Sakti Bekasi wa.Jib menyampaikan
laporan
pertanggungiarvaban keuangan tahun akademik
selambat-lambatnya bulan okiobei,
(4) Pada akhir masa jabatan, Rektor Universitas panca
Sakti Bekasi rvajib
menyampaikan leporan pertanggunglawaban keuangan kepada Ketua penguius
Yayasan.

BAB XII
KODE ETIK
Pasal 120

(l)

Kode Etik universitas panca sakti Bekasi adalah kaidah yang berwujud
aturanaturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku iiviias
akademika dan
tenaga kependidikan Universitas panca Sakti Bekasi dalam berperilaku
."h;r;;;
kepentingan masing-masing dapat terpelihara, dan terjanrin hak
dan kewaj;ba;;;;.

(2) Kode Etik yang berlaku di Universitas panca Sakti Bekasi terdiri
atas:
a. Kode Etik Universitas panca Sakti Bekasi:
b. Kode Etik Dosen;
c. Kode Etik Mahasiswa;
d. Kode Etik Tenaga Kependidikan.
(3) Kode Etik universitas panca Sakti Bekasi memuat kaidah yang
mengikat semua
pihak yang bemaung di bawah nama Universitas panca sakti
Bekasi ata'u bertindak
atas nama Universitas panca Sakti Bekasi.

(4) Kode Etik Dosen berisi kaidah yang mengikat dosen
secara individu
berkelompok dalam melaksanakan kegiatan Tridharma.

dan ratau
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(5) Kode Etik Mahasiswa berisi kaidah yang mengikat
mahasiswa secara individu
daniatau berkelompok dalam metaksanakan kegiatan akademik dan
kemahasiswaan.

(6) Kode Etik Tenaga Kependidikan berisi kaidah yang mengikat
tenaga kependidikan
secara individu danlatau berkelompok dalam menunjarg piny"i.rggu.uun
Tridharma.

(7) Kode Etik disusun oleh pimpinan Universitas panca Sakti Bekasi.
(8) Kode Etik sebagaimana tersebut di atas ditetapkan rnelalui
surat keputusan bersama
Ketua Pengurus Yayasan dan Reklor Univeriitas panca Sakti Bekasi.

BAB XIII
KETf,NTTIAN PERALIHAN
Ketentuan Lain-lain
Pasal l2l
Penyelesaian Perselisihan
(

1) Apabila terjadi perselisihan antara para pihak akan diseresaikan
secara musywarah
dan mufakat.

(2) Bila.tidak tercapai kesepakatan antar para pihak, akan
diputuskan dalarn rapat
lengkap Yayasan panca Sakti.

(3) Apabila terjadi perselisihan intemal dalam Universitas panca
Sakti Bekasi yang
mengganggu kelancaran
program-program
Tridharmal
.penyelenggaraan
perselisihan
tersebut diselesaikan sesuai dengan kiten'tuan peraturan.

(4) Apabila pihak-pihak yang berselisih pada butir (3)
di atas berkeberaran atas
penyelesaian perselisihan
maka
penyelesaian diserahkan kepada
panca .tersebut,
pengurus
Yayasan

Sakti.

Pasal122
Terlibat Perdata atau pidana
(1) Bila ada pelanggaran hukum baik, berkaitan dengan perdata
maupun pidana yang
terjadi/dilakukan di dalam atau di Iuar lingkungan- kampus univeriitas panca
iakt]
Bekasi, melibatkan dan /atau oleh pimpinan, dosen, ienaga kependidikan,
atau
mahasiswa Universitas panca Sakti Beiasi akan ditanganisesuai
a.ngu, t riu.
yang berlaku.

(2) Selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan,
pimpinan, dosen, tenga
kependidikan, atau mahasiswa yang menladi tersangka, dibebaskan
sernentara
tugas-tugas di Universitas panca Sakti Bekasi.

dii
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(3) Penjatuhan sanksi secara tetap oleh Universitas panca Sakti Bekasi kepada
pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang bersangkutan
didasarkan atas keputusan pengadilan.

(4) Konsekuensi penilaian kinerja dan keuangan bagi pimpinan, dosen, tenaga
kependidikan, dan mahasisrva yang dalam proses penyelidikan dan penyidikin
ditetapkan dalam peraturan Universitas panca Sakti Bekasi dan diterbitkan
tersendiri.

r"oy"r"., i, f ffi1
(1)

J,L1

r"n*,

o,,u n

Proses penyelesaian perselisihan secara hukum ditakukan melalui pengadilan
Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat di kota yiyasan
berdornisili yaitu Bekasi.

(2) Biaya yang berkaitan dengan proses pengadilan untuk membela kepentingan
lembaga yang memerlukan penasihat hukum ditanggung oleh yayasan.

penegakan

(l)

nnT;T3l,

Korre

Etik

Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang diduga melanggar
peraturan intemal, kode etik, perjanjian dengan Universitas panca Sakti Beiisi,
diproses melalui prosedur sesuai dengan ketentuan, peraturan internal, dan kode
etik.

(2) Dosen dan mahasiwa yang diduga melakukan pelanggaran, diberi hak mernbela diri
di sidang Komisi Etik Senat Akademik, sedangkan bagi tenaga kependidikan
diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

(3) Mereka yang terbukti melanggar dan dinyatakan bersalah setelah melalui proses
penyelidikan yang adil dan objektif oleh Komisi Etik Senat Akademik akan
diberikan sanksi sesuai dengan keputusan Rektor Universitas panca Sakti Bekasi.
(4) Mereka yang terbukti tidak bersalah setelah melalui proses penyelidikan,
direhabilitasi nama baiknya dan dipulihkan haknya.

BAB XIV
KETENTUAN PENTITUP
Pasal 125
Pengesahan Statuta
statuta ini dinyatakan sah dan berlaku bita telah ditetapkan dengan surat keputusan
Ketua Pengurus Yayasan.
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Pasal 126
Perut ahan Statuta
Peubahan atau amandemen atas statuta
peraturan perundang-undan gan.

ini dapat dilakukan bila terjadi

perubahan

Pasal 127

(1)Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam keputusan

pengurus Yayasan dan/atau peraturan Universitas dan/atau keputusan rektor
sebagai penjabaran dan pedoman pelaksanaan teknis yang tidak bertentangan
dengan statuta dan ketentuan perundang-undangan.

(2) Ketentuan-ketentuan dalarn statuta ini harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua
warga dalam lingkungan Universitas Panca Sakti Bekasi.

(3) Dengan ditetapkannya statuta ini, maka statuta yang ada sebelumnya dan semua
peraturan yang bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku tagi.
(4) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bekasi, 22 Agustus 2019

Tim Penyusun

Ketua,

Sekretaris.

ruddin S.E

Dr. Ir. Su

Rektor

a

Nt.Pd.

Wk. Rektor Bidang Akademik

Ditetapkan di Bekasi
Tanggal 30 Agustus 2019
Oleh
Ketua

Panca Sakti Bekasi

M.M.
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KETUA PENGURUS YAYASAN PANCA
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2.

3

Mengingat

a'i

tinggi wajib memiliki statuta.
bahwa statuta universitas panca Salti Bekasi
telah disusun sebagai randasan
O.t"ruran dan prosedur. operasional di lingkungan Universitas panca
Sakti

bahwa statuta sebagaimana dimaksud
dalam angka tiga di atas harus ditetapkan
oleh
Ketua Pengurus yayasan.

tndonesia Nomor r2 tahun 2012:
l. YII*-*S-g Replbtik
Republik rndoresia Nornor 4 tahun zo t
i reraruran
I:::::11 ::.enntah
r.
uennstekdikti Nomor l6 Tahun 20lg;

4.
5.
Memperhatikan

opttuiio'ut

bahwa sesuai dengan ketentual pasal
60 ayar (5) Undang_Undang Nomor
12 Tahun
2012 tentang pendidikan Tinggr, serrap
perguruan

B:?u::orun

4

peraturan dasar pengelolaan persuruan
tinggi vang
penvusunan peratuan dan prosedur

+;

Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun
2020;
Keputusan Mendikbud Nomor 575/M/2020.

Hasil rumusan statuta Universitas panca
Sakti

Bekasi.

i

MEMII'IUSI({N
Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGTJRUS.YAYASAN
PANCA SAKll BEKASI TENTANG
PENETAPAN STATUTA UNIVERSITAS peNce

Pertama

Menetapkan Statuta Universitas panca
Sakti Bekasi Tahun 2019, sebagai landasan
perahrar dan prosedur
operasional a; f ingluffi
parca
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dimaksud pada ketetapan pertama berlaku
terhitrurg mulai tanggal 30

Jika dikemudian hari terdanat kesalahan
dan/atau kekeliruan, keputusan ini
diperbaiki sebagairnara rnestinva.
Di tetapkan di : Bekasi
: 30 Agustus 2019

l, M.M.
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