
STATUTA

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
YOGYAKARTA

2015

STATUTA

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
YOGYAKARTA

2015

IN DS NT I

I RT PU KT A  S IA GI ON LS O & N KETY A O  T  G R  Y A  A K

DHA AN RMA ANJ



MUKADIMAH

Pada hakekatnya setiap warga negara Republik Indonesia berhak 
mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai dengan bakat dan 
kemampuan masing-masing, sejiwa dengan makna Pasal 31 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945.

Institusi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk 
meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan 
keterampilan, etika, estetika dan moral, serta memiliki jiwa nasionalisme 
yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut salah satu diantaranya melalui 
jalur pendidikan formal termasuk pendidikan tinggi baik yang 
diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yayasan Pembina Potensi 
Pembangunan Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan nonprofit yang 
salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan pendidikan formal dan 
nonformal, merasa terpanggil untuk berperan serta dalam meningkatkan 
harkat dan martabat manusia dengan mendirikan Akademi Perindustrian, 
yang kemudian ditingkatkan jenjangnya menjadi Institut Sains & 
Teknologi AKPRIND Yogyakarta.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk 
memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan 
obyektif. Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta sudah 
selayaknya mempunyai kebebasan untuk mencapai tujuan tersebut dalam 
suatu bentuk kebebasan yang disebut kebebasan akademik. Hasil olah pikir 
manusia harus dipergunakan untuk kesejahteraan manusia, sehingga 
kebebasan itu wajib dilaksanakan dengan penuh rasa dedikasi dan 
menjunjung tinggi kemanfaatan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. 
Bagi warga Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta, hal itu berarti 
selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam usaha untuk menyusun suatu pedoman dalam perencanaan, 
pengembangan program, pelaksanaan kegiatan fungsional dan sebagai 
rujukan dalam mengembangkan peraturan umum, peraturan akademik, 
maupun prosedur operasionalnya, ditetapkan Statuta Institut Sains & 
Teknologi AKPRIND Yogyakarta.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

(1) Yayasan Pembina Potensi Pembangunan adalah badan penyelenggara 
perguruan tinggi swasta berbadan hukum yang selanjutnya  disebut  
Yayasan.

(2) Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta adalah perguruan 
tinggi swasta yang selanjutnya disebut IST. AKPRIND. 

(3) Statuta IST. AKPRIND adalah peraturan dasar pengelolaan 
pendidikan IST. AKPRIND yang digunakan sebagai landasan 
penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IST. AKPRIND. 

(4) Rektor adalah organ IST. AKPRIND yang memimpin pelaksanaan dan 
pengelolaan pendidikan IST. AKPRIND. 

(5) Senat Akademik adalah organ IST. AKPRIND yang menyusun, 
merumuskan,  dan menetapkan kebi jakan,  memberikan 
pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik yang 
selanjutnya disebut SA.

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

(7) Jurusan adalah unsur dari Fakultas yang mendukung pelaksanaan 
kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, profesi, 
atau vokasi.

(8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran 
tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, 
dan/atau pendidikan vokasi.

(9) Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan IST. AKPRIND yang 
berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan 
di masing-masing fakultas.
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(10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

(11) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di IST. 
AKPRIND. 

(12) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan 
diri dan diangkat oleh Yayasan dengan tugas utama menunjang 
pelaksanaan pendidikan tinggi di IST. AKPRIND.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Visi:

Menjadi IST. AKPRIND yang favorit dan unggul di bidang sains dan 
teknologi secara nasional.

(2) Misi:

a. menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang sains dan teknologi 
yang mengedepankan dan menjunjung tinggi tata nilai, norma, dan 
budaya;

b. mengembangkan sains dan teknologi yang berwawasan lingkungan 
dan berbasis penjaminan mutu;

c. menerapkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian sains dan 
teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan:

(1) Mempertahankan dan meningkatkan eksistensi IST. AKPRIND di 
tingkat nasional.
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(2) Mencetak magister, sarjana, dan ahli madya di bidang sains dan 
teknologi yang berjiwa wirausaha (entrepreneurs) berwawasan 
lingkungan, berbasis penjaminan mutu, dan memiliki karakter 
disiplin, jujur, bermoral serta kompeten di bidangnya.

(3) Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi 
kemajuan industri dan masyarakat.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut diatas, 
IST. AKPRIND selalu berpedoman pada:

(1) Tujuan pendidikan nasional.

(2) Kaidah moral, etika, dan kebenaran ilmiah.

(3) Kepentingan masyarakat dengan memperhatikan minat, kemampuan, 
dan prakarsa pribadi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan 
lingkungan.

(4) Pengembangan jatidiri.

Pasal 5

IST. AKPRIND melaksanakan pola ilmiah pokok mendidik warga 
masyarakat untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang menguasai dan 
mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan 
lingkungan hidup, serta menerapkan manajemen mutu terpadu.
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BAB III

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Pasal 6

Yayasan Pembina Potensi Pembangunan

(1) Badan hukum penyelenggara IST. AKPRIND adalah Yayasan 
Pembina Potensi Pembangunan disingkat YPPP yang didirikan 
dengan akte notaris R.M. Soerjanto Partaningrat SH, nomor 4 tanggal 
15 Nopember 1971 beserta perubahan-perubahannya dan disahkan 
oleh kementerian terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

(2) Yayasan berkedudukan di Yogyakarta dan untuk waktu yang tidak 
ditentukan batas berakhirnya.

Pasal 7

(1) Yayasan menganut azas tunggal yaitu Pancasila yang merupakan 
satu-satunya azas hidup berbangsa dan bernegara serta 
bermasyarakat.

(2) Yayasan berlandaskan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

(3) Yayasan bertujuan untuk ikut serta mencerdaskan bangsa, 
membentuk manusia yang tanggap kepada kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta budaya, bermoral luhur menjunjung 
tinggi adat istiadat dengan melalui pendidikan baik formal maupun 
non formal.

(4) Yayasan sebagai pengayom dan penyelenggara IST. AKPRIND 
bertugas memberikan bimbingan dan pembinaan.



Bagian Kedua

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta

Pasal 8

(1) Sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Nomor: 017/YPPP/V/1986 
tanggal 7 Mei 1986, perguruan tinggi swasta bernama INSTITUT 
SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND, kemudian diubah dengan Surat 
Keputusan Yayasan nomor: 003/YPPP/V/1987 tanggal 12 Mei 1987 
menjadi bernama: INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 
YOGYAKARTA yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Surat 
Keputusan nomor: 0145/0/1989 tanggal 16 Maret 1989 yang 
berpedoman pada Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1989 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional.

(2) IST. AKPRIND bertempat kedudukan di Yogyakarta.

(3) IST. AKPRIND didirikan untuk jangka waktu yang tak terbatas 
berakhirnya.

Bagian Ketiga

Lambang, Bendera, Pataka, Busana Akademik, dan Hymne

Pasal 9

IST. AKPRIND mempunyai lambang yang berbentuk segilima yang distilir 
seperti bunga mekar, dengan lima buah tajuk, di tengahnya terdapat bola 
dunia, dilingkari rantai yang dihiasi dengan untaian padi yang terletak di 
sebelah kiri, untaian kapas yang terletak di sebelah kanan. Tempat 
pertemuan untaian di bagian atas terdapat bintang segilima. Dalam bola 
dunia terdapat dua buah bulu bersilang tertancap pada sebuah roda gigi. Di 
atas bola dunia terdapat tulisan JNANADHARMA dan di bawah bola 
dunia terdapat tulisan INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND 
YOGYAKARTA.
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Pasal 10

Lambang IST. AKPRIND memiliki warna biru bermakna cakrawala 
lingkungan yang luas, warna hijau bermakna kehidupan yang teduh 
dengan kesejukan, warna kuning bermakna kemuliaan, dan warna putih 
bermakna kebersihan. Lambang IST. AKPRIND mempunyai makna 
sebagai berikut:

(1) Bentuk segi lima yang distilir seperti bunga mekar berwarna biru tua 
bertepi kuning melambangkan bahwa IST. AKPRIND adalah lembaga 
pendidikan nasional yang berazaskan Pancasila yang selalu menjiwai 
kecerahan, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
budaya yang tiada hentinya.

(2) Bentuk bola dunia yang berwarna biru muda dengan garis-garis yang 
menggambarkan garis lintang dan bujur berwarna kuning 
melambangkan bahwa dunia merupakan sumber ilmu yang perlu 
dikembangkan dan dilestarikan dengan memperhitungkan 
lingkungan alami sebagai sumber kehidupan.

(3) Rantai yang terdiri atas 15 pasang mata rantai berwarna kuning 
melambangkan kerjasama antar komponen yang saling mendukung 
dan pemersatu tujuan sekaligus sebagai tanggal berdirinya Yayasan 
yang mengayomi IST. AKPRIND.

(4) Untaian kapas berwarna hijau dan putih yang berjumlah 11 
melambangkan budaya yang selalu dijunjung dan dikembangkan 
dalam pemersatu cita-cita pendidikan sekaligus sebagai bulan 
berdirinya Yayasan.

(5) Untaian padi berwarna kuning yang terangkai pada 1 tangkai, 9 bulir 
yang berukuran relatif besar, dan 7 bulir yang berukuran relatif kecil, 
dan diakhiri dengan 1 bulir terkecil melambangkan kesatuan dalam 
mencapai kesejahteraan lahir batin seluruh sivitas akademika, 
sekaligus sebagai tahun berdirinya Yayasan.

(6) Dua buah bulu berwarna putih yang disilangkan melambangkan tugas 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bebas dan 
netral, yang sekaligus merupakan cita-cita dan keinginan dari 
Yayasan.
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(7) Satu roda bergigi berwarna putih melambangkan teknologi yang 
dinamis tiada hentinya bagaikan fungsi roda gigi dalam dunia 
industri, yang sekaligus merupakan pencerminan langkah dan 
kegiatan dalam upaya mencerdaskan bangsa yang merupakan tujuan 
utama dari Yayasan, khususnya dalam usaha mengabdi pada sektor 
perindustrian.

(8) Satu bintang berwarna kuning mencerminkan cita-cita yang tinggi 
yang dapat dijangkau dengan nurani yang terang.

(9) Tulisan INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA 
pada tajuk bawah menunjukkan nama lembaga pengelola serta 
pelaksana pendidikan dan dituliskan dengan huruf besar berwarna 
putih.

(10) Tulisan JNANADHARMA yang tertulis pada tajuk atas yang artinya 
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diabdikan kepada nusa, 
bangsa, dan negara, dituliskan dengan huruf besar berwarna putih 
mencerminkan inti utama yang dikembangkan oleh Yayasan.

(11) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (10) adalah 
sebagai berikut:
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(12) Apabila dibuat dalam warna hitam dan putih, maka lambang IST. 
AKPRIND adalah sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Bendera IST. AKPRIND berbentuk segiempat dengan ukuran 2 : 1, 
berwarna biru tua, di tengah bergambar lambang IST. AKPRIND yang 
diikatkan pada satu tongkat berbentuk silinder berwarna coklat.

(2) Pataka IST. AKPRIND dengan ukuran yang relatif kecil dibandingkan 
dengan bendera IST. AKPRIND, seluruh tepinya dihiasi dengan 
rumbai benang berwarna kuning emas.

(3) Tongkat pedel berwarna coklat berbentuk silinder dengan keliling 
lingkaran 10 cm, panjang 180 cm, pada salah satu ujungnya dipasang 
lambang IST. AKPRIND yang terbuat dari logam berwarna putih 
perak sebagai penyerta pada upacara akademik.

Pasal 12

Bendera dan pataka fakultas-fakultas di lingkungan IST. AKPRIND serupa 
dengan bendera dan pataka IST. AKPRIND dengan warna penciri masing-
masing fakultas sesuai dengan peraturan IST. AKPRIND.
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Pasal 13

Busana akademik dalam bentuk toga dan topi dipakai oleh Ketua SA, 
Sekretaris SA, dan Anggota SA pada saat upacara resmi akademik.

(1) Toga terbuat dari kain hitam, tepi balik toga berbentuk 4 songkok, 
sedangkan bagian punggung, leher, dada, dan ujung lengan terbuat 
dari beludru berwarna hitam.

(2) Topi terbuat dari kain hitam, bentuknya segi lima tiap segi berbentuk 
songkok dengan satu untai hiasan warna hitam yang dikaitkan pada 
bagian tengah atas dibuat dari benang yang berwarna hitam.

(3) Khusus untuk Rektor dan Dekan busana akademik dilengkapi dengan 
serangkaian lambang IST. AKPRIND yang dipergunakan untuk 
kalung dengan warna dan besaran sesuai dengan peraturan IST. 
AKPRIND.

Pasal 14

Busana akademik berbentuk toga dan topi dipakai oleh wisudawan pada 
saat upacara hari wisuda. 

(1) Toga terbuat dari kain hitam dengan hasduk (setangan leher) yang 
dikalungkan di leher.

(2) Warna hasduk disesuaikan dengan warna penciri fakultas.

(3) Topi terbuat dari kain hitam bentuknya segi lima dengan satu untai 
hiasan warna hitam yang dikaitkan pada bagian atas yang dibuat dari 
benang berwarna hitam.

(4) Untuk para wisudawan busana akademik dilengkapi dengan satu 
lambang IST. AKPRIND yang dirangkai pada satu pita berwarna 
sesuai dengan warna penciri fakultas dikalungkan pada saat 
wisudawan menerima ijazah.

Pasal 15

Hymne IST. AKPRIND dinyanyikan oleh sivitas akademika.

(1) Judul Hymne adalah HYMNE IST. AKPRIND yang berintikan ilmu 
untuk diabdikan. 
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(2) Hymne dinyanyikan pada upacara resmi yang pelaksanaannya diatur 
oleh IST. AKPRIND.

HYMNE IST. AKPRIND
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BAB  IV

ORGAN IST. AKPRIND

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

(1) Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta, yang selanjutnya 
disingkat IST. AKPRIND adalah perguruan tinggi swasta yang 
menyelenggarakan progam pendidikan akademik dan profesional.

(2) Nama dimaksud dalam ayat (1) telah dipatenkan di Direktorat Hukum 
dan HAM, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta 024531, tanggal 7 
Maret 2003.

(3) Organisasi IST. AKPRIND diusulkan oleh Rektor ditetapkan oleh SA 
dan disahkan oleh Yayasan, berpedoman pada peraturan perundang-
undangan tentang pendidikan tinggi yang berlaku.

(4) Organisasi IST. AKPRIND terdiri atas:

a. Yayasan;

b. Rektor;

c. Senat;

d. Dewan Pengawas dan Penjaminan Mutu;

e. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua

Badan Hukum Penyelenggara IST. AKPRIND

Pasal 17

(1) Badan Hukum Penyelenggara IST. AKPRIND adalah Yayasan 
Pembina Potensi Pembangunan disingkat YPPP yang berkedudukan 
di Yogyakarta.
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(2) Pendirian dan kepengurusan Yayasan didasarkan atas akta notaris 
dan disahkan oleh kementerian terkait sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 18

Yayasan berfungsi membina, mengembangkan, menjaga, dan mengawasi 
IST. AKPRIND.

Pasal 19

Yayasan bertugas:

(1) Mengangkat dan memberhentikan Rektor.

(2) Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan.

(3) Menyusun dan menetapkan statuta IST. AKPRIND yang digunakan 
sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di 
IST. AKPRIND.

(4) Menetapkan kebijakan tentang arah dan tujuan pengembangan jangka 
panjang IST. AKPRIND.

(5) Menyediakan prasarana dan sarana yang memadai sesuai standar 
peraturan pemerintah demi terselenggaranya IST. AKPRIND.

Bagian Ketiga

Senat Akademik

Pasal 20

SA merupakan badan normatif tertinggi di tingkat IST. AKPRIND yang 
berfungsi menjalankan pertimbangan dan pengawasan akademik.
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Pasal 21

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, SA 
memiliki tugas dan wewenang:

(1) Mengajukan calon Rektor dan Wakil Rektor untuk diajukan ke 
Yayasan;

(2) Menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;

(3) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Rektor dalam 
penyusunan rencana strategi;

(4) Memberikan pertimbangan terhadap norma akademik, peraturan 
akademik, dankode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh 
Rektor;

(5) Mengawasi terhadap penerapan norma akademik dan kode etik sivitas 
akademika; 

(6) Mengawasi pelaksanaan kurikulum dan peraturan akademik;

(7) Mengawasi kebijakan tentang pelaksanaan penjaminan mutu internal 
IST. AKPRIND;

(8) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tri dharma perguruan 
tinggi berdasarkan rencana strategis IST. AKPRIND; 

(9) Melakukan pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 

(10) Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan 
gelar dan penghargaan akademik; 

(11) Memberikan pertimbangan terhadap pembukaan, penutupan atau 
perubahan fakultas, jurusan dan program studi;

(12) Memberikan pertimbangan terhadap pembentukan, penghapusan, 
dan perubahan organ IST. AKPRIND;

(13) Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan tentang penilaian 
kinerja dosen;

(14) Memberikan rekomendasi kepada Rektor atas penjatuhan sanksi 
terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh 
sivitas akademika;

(15) Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan 
profesor. 
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Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 21, SA menyusun laporan dan menyampaikan kepada Rektor untuk 
ditindaklanjuti. 

Pasal 23

Yang menjadi anggota SA adalah:

(1) Profesor;

(2) Pimpinan IST. AKPRIND;

(3) Dekan;

(4) Direktur Program Pascasarjana;

(5) Ketua Lembaga;

(6) Ketua Badan;

(7) Dosen Wakil Jurusan.

Pasal 24

Dosen wakil jurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (7) adalah:

(1) Berjumlah 1 (satu) orang untuk masing-masing jurusan;

(2) Tidak menduduki jabatan pimpinan jurusan atau pimpinan fakultas;

(3) Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor.

Pasal 25

(1) SA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.

(2) Ketua dan sekretaris SA dipilih dari anggota SA yang tidak 
menduduki jabatan pimpinan IST. AKPRIND.
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Bagian Keempat

Rektor

Pasal 26

Rektor sebagai organ pengelola IST. AKPRIND terdiri atas:

(1) Unsur Pimpinan, meliputi:

a. Rektor;

b. Wakil Rektor.

(2) Unsur Pelaksana Akademik, meliputi:

a. Fakultas, Jurusan, Program Studi, Laboratorium, Studio dan 
Bengkel Kerja;

b. Lembaga dan Pusat.

(3) Unsur Pengembang dan Pelaksana Tugas Strategis disebut Badan.

(4) Unsur Pelaksana Administrasi, meliputi Biro, Bagian, dan Sub Bagian.

(5) Unsur Penunjang, adalah Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 27

Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibentuk oleh Rektor 
atas pertimbangan SA dan persetujuan Yayasan.

Pasal 28

(1) Rektor memimpin pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, 
tenaga kependidikan, serta hubungan dengan lingkungannya.

(2) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap Wakil Rektor bidang 
akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.

(3) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat 
Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.
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Pasal 29

(1) Wakil Rektor bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

(2) Rektor dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang Wakil Rektor:

a. Wakil Rektor yang menangani bidang akademik;

b. Wakil Rektor yang menangani bidang non akademik.

(3) Jumlah dan pembidangan tugas Wakil Rektor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor atas pertimbangan 
SA dan persetujuan Yayasan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pendidikan Akademik dan Profesional

Pasal 30

(1) IST. AKPRIND melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan 
profesional.

(2) Pendidikan Akademik terdiri atas program sarjana dan program 
pascasarjana. 

(3) Pendidikan profesional berbentuk program diploma.

(4) Program Studi pendidikan akademik dan profesional dapat dibuka 
atau ditutup sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat setelah ada 
persetujuan SA dan Yayasan, sesuai dengan ketentuan dan/atau 
peraturan yang berlaku.

(5) Pelaksana pendidikan adalah fakultas, jurusan, progam studi, 
laboratorium/bengkel kerja/studio, program pascasarjana, lembaga 
dan pusat.
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Bagian Keenam

Senat Fakultas

Pasal 31

Senat fakultas merupakan badan normatif tertinggi di tingkat fakultas yang 
berfungsi menjalankan pertimbangan dan pengawasan  akademik  di 
tingkat  fakultas.

Pasal 32

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 senat 
fakultas memiliki tugas dan wewenang:

(1) Memilih Dekan dan Wakil Dekan untuk diajukan kepada Rektor;

(2) Menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik dan non 
akademik di tingkat fakultas;

(3) Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang 
dirumuskan dan diusulkan oleh Dekan;

(4) Mengawasi penerapan ketentuan akademik;

(5) Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat 
fakultas;

(6) Mengawasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di tingkat 
fakultas;

(7) Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 
akademik, dan otonomi keilmuan di tingkat fakultas;

(8) Mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 32, senat fakultas menyusun laporan hasil pengawasan akademik dan 
menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti. 
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Pasal 34

Yang menjadi anggota senat fakultas adalah:

(1) Profesor;

(2) Pimpinan Fakultas;

(3) Ketua Jurusan;

(4) Dosen Wakil Program Studi.

Pasal 35

(1) Jumlah dosen wakil program studi adalah 1 (satu) orang untuk 
masing-masing jurusan.

(2) Dosen wakil program studi memiliki jabatan fungsional serendah-
rendahnya lektor.

Pasal 36

(1) Senat fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang 
sekretaris.

(2) Ketua dan sekretaris senat fakultas dipilih dari anggota senat fakultas 
yang tidak menduduki jabatan pimpinan fakultas.

Bagian Ketujuh

Fakultas, Jurusan, Program Studi, 
Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio

Pasal 37

(1) Fakultas merupakan satuan struktural pada IST. AKPRIND yang 
mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan akademik dan/atau 
profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, 
dan teknologi.
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(2) Fakultas terdiri dari satu atau beberapa jurusan.

(3) Fakultas dipimpin oleh Dekan.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Dekan dibantu oleh para Wakil Dekan.

(5) Pelaksana kegiatan administrasi fakultas dilakukan oleh kantor tata 
usaha.

(6) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat 
persetujuan senat fakultas.

(7) Masa jabatan pimpinan fakultas adalah 4 (empat) tahun dan setelah itu 
dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 38

(1) Jurusan mengelola satu atau beberapa program studi.

(2) Jurusan dipimpin oleh seorang ketua.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua jurusan dibantu oleh seorang 
sekretaris.

(4) Pelaksana kegiatan administrasi jurusan dilakukan oleh tenaga 
kependidikan bagian administrasi.

(5) Jurusan memiliki dosen dan sumberdaya lain sesuai dengan syarat 
dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pimpinan jurusan dipilih oleh dosen tetap pada jurusan yang 
bersangkutan.

(7) Pimpinan jurusan diangkat oleh Rektor atas usul dekan dan 
persetujuan senat fakultas.

(8) Masa jabatan pimpinan jurusan adalah 4 (empat) tahun dan setelah itu 
dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 39

(1) Program studi melaksanakan program pendidikan akademik atau 
profesional.

(2) Program studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(3) Program studi wajib diakreditasi secara berkala sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

(4) Program studi dipimpin oleh seorang ketua.

(5) Ketua program studi dipilih dari dosen pada program studi yang 
bersangkutan.

(6) Masa jabatan ketua program studi adalah 4 (empat) tahun dan setelah 
itu dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Kedelapan

Program Pascasarjana

Pasal 40

(1) IST. AKPRIND melaksanakan program akademik pascasarjana di 
bidang sains dan teknologi.

(2) Program pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur program pascasarjana 
dibantu oleh seorang Wakil Direktur.

(4) Wakil Direktur program pascasarjana diusulkan oleh Direktur 
program pacasarjana.

(5) Direktur dan Wakil Direktur program pascasarjana diangkat dan 
diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

(6) Masa jabatan pimpinan program pascasarjana adalah 4 (empat) tahun 
dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Kesembilan

Lembaga dan Pusat

Pasal 41

(1) IST. AKPRIND membentuk lembaga yang mengelola penelitian dan 
pengabdian masyarakat.
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(2) Atas pertimbangan SA, IST. AKPRIND dapat membentuk lembaga-
lembaga lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Lembaga dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang 
sekretaris.

(4) Pelaksana kegiatan administrasi lembaga dilakukan oleh tenaga 
kependidikan bagian administrasi.

(5) Pimpinan lembaga diangkat dan diberhentikan serta bertanggung 
jawab kepada Rektor.

Pasal 42

(1) IST. AKPRIND membentuk pusat-pusat studi di dalam lembaga sesuai 
dengan kebutuhan.

(2) Pusat dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang 
sekretaris.

(3) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas 
pertimbangan SA.

(4) Masa jabatan kepala pusat adalah 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat 
diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Kesepuluh

Badan

Pasal 43

(1) IST. AKPRIND membentuk badan-badan sebagai unsur:

a. Perencanaan dan pengembangan IST. AKPRIND;

b. Perencanaan, pengembangan, dan pelayanan sistem informasi;

c. Pengembangan pendidikan dan aktivitas instruksional;

(2) IST. AKPRIND dapat menambah mengurangi atau mengubah badan 
sesuai dengan kebutuhan.

(3) Badan dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu seorang sekretaris.
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(4) Pimpinan Badan diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab 
kepada Rektor.

(5) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas 
pertimbangan SA.

(6) Penambahan, penghapusan, atau perubahan badan harus melalui 
pertimbangan SA dan persetujuan Yayasan.

(7) Masa jabatan pimpinan badan adalah 4 (empat) tahun dan setelah itu 
dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Kesebelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 44

(1) IST. AKPRIND membentuk satu atau beberapa unit pelaksana teknis.

(2) IST. AKPRIND dapat menambah, mengurangi, atau mengubah unit-
unit pelaksana teknis sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan SA 
dan persetujuan Yayasan.

(3) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu 
seorang sekretaris.

(4) Pimpinan unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan serta 
bertanggung jawab kepada Rektor.

(5) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor 
atas pertimbangan SA.

(6) Masa jabatan pimpinan unit pelaksana teknis adalah 4 (empat) tahun 
dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Keduabelas

Biro dan Bagian

Pasal 45

(1) Untuk membantu Rektor dalam bidang administrasi dibentuk Biro.
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(2) Biro terdiri atas satu atau beberapa bagian.

(3) Bagian dapat terdiri atas beberapa sub bagian.

(4) IST. AKPRIND dapat menambah, mengurangi, atau mengubah biro, 
bagian, dan sub bagian sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan 
SA dan persetujuan Yayasan.

(5) Kepala Biro, bagian, dan sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh 
Rektor.

Bagian Ketigabelas

Dewan Pengawas dan Penjaminan Mutu

Pasal 46

(1) IST. AKPRIND membentuk Dewan Pengawas dan Penjaminan Mutu 
yang menjalankan fungsi pengawasan dan penjaminan mutu sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dewan Pengawas dan Penjaminan Mutu terdiri atas:

a. Kepala;

b. Seorang Sekretaris;

c. Anggota.

(3) Anggota Dewan Pengawas dan Penjaminan Mutu terdiri atas:

a. Seorang yang menguasai administrasi dan keuangan;

b. Seorang yang menguasai tata kelola perguruan tinggi dan peraturan 
perundang-undangan di bidang pedidikan tinggi.

Pasal 47

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pengawas dan Penjaminan Mutu 
memiliki tugas dan wewenang:

(1) Menetapkan kebijakan pengawasan dan penjaminan mutu internal.

(2) Melakukan pengawasan dan penjaminan mutu internal bidang 
akademik dan non akademik.
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(3) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai perbaikan kegiatan 
pengawasan dan penjaminan mutu internal bidang akademik dan non 
akademik.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), (2), dan (3), Dewan Pengawas dan Penjaminan Mutu 
menyusun laporan dan menyampaikan kepada Rektor untuk 
ditindaklanjuti. 

Bagian Keempatbelas

Dewan Pertimbangan

Pasal 48

(1) IST. AKPRIND membentuk Dewan Pertimbangan yang menjalankan 
fungsi pemberian pertimbangan kepada Rektor tentang masalah non 
akademik dan hubungan eksternal.

(2) Pengurus Dewan Pertimbangan terdiri atas:

a. Seorang Ketua;

b. Seorang Sekretaris;

c. Anggota.

(3) Anggota Dewan Pertimbangan terdiri atas unsur:

a. Wakil Alumni AKPRIND;

b. Wakil Tenaga Kependidikan;

c. Wakil Dosen;

d. Pemangku kepentingan.

(4) Pimpinan Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh 
Rektor atas pertimbangan SA.

(5) Masa jabatan pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan adalah 4 
(empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk satu kali 
masa jabatan.
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Pasal 49

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pertimbangan memiliki tugas dan 
wewenang:

(1) Melakukan kajian terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik 
dan hubungan eksternal.

(2) Merumuskan saran atau pendapat terhadap kebijakan Rektor di 
bidang non akademik dan hubungan eksternal.

(3) Memberikan pertimbangan kepada Rektor di bidang non akademik 
dan hubungan eksternal.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN 
ORGAN PENGELOLA, SENAT AKADEMIK, DAN 

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

(1) Dosen di lingkungan IST. AKPRIND dapat diberi tugas tambahan 
sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil 
Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Lembaga, Kepala 
Badan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

(2) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah UPT yang 
berkaitan dengan tugas akademik.

(3) Semua jabatan pimpinan IST. AKPRIND tidak boleh dirangkap oleh 
pengurus dan/atau anggota Yayasan.

(4) Pimpinan IST. AKPRIND dilarang merangkap jabatan struktural di 
institusi lain.

(5) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan organ pengelola harus 
memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
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(6) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:

a. dosen tetap;

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter;

d. memiliki pengalaman yang relevan dengan tugasnya;

e. berpendidikan paling rendah Doktor untuk jabatan Rektor dan 
Direktur Program Pascasarjana, serta paling rendah berpendidikan 
Magister untuk jabatan yang lain;

f. menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala untuk jabatan 
pimpinan IST. AKPRIND, Dekan, dan Direktur Program 
Pascasarjana, serta paling rendah Lektor untuk jabatan lainnya.

(7) Khusus jabatan Rektor pada ayat (6) huruf e, dimungkinkan 
berpendidikan Magister dan pernah menduduki jabatan unsur 
pimpinan IST. AKPRIND.

(8) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan 
dengan peraturan Yayasan dan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan.

Bagian Kedua

Senat Akademik

Pasal 51

(1) Masa jabatan anggota SA Wakil Dosen adalah 4 (empat) tahun.

(2) Keanggotaan SA Wakil Dosen berakhir, apabila:

a. berakhir masa jabatan keanggotaan SA; 

b. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri sebagai dosen tetap;

d. melanggar peraturan perundang-undangan; 

e. karena sebab tertentu tidak dapat lagi mewakili jurusan yang 
mengusulkan.
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(3) Keanggotaan SA tidak boleh dirangkap oleh pengurus dan/atau 
anggota Yayasan.

(4) Ketua dan Sekretaris SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(1) dipilih dari anggota SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(2) oleh seluruh anggota SA.

Bagian Ketiga

Pimpinan IST. AKPRIND

Pasal 52

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat 
pertimbangan SA.

(2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan 
SA.

(3) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.

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

(5) Semua jabatan pimpinan IST. AKPRIND tidak boleh dirangkap oleh 
pengurus dan/atau anggota Yayasan.

(6) Pimpinan IST. AKPRIND dilarang merangkap jabatan struktural di 
institusi lain.

Pasal 53

Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pimpinan IST. 
AKPRIND diatur dengan peraturan Yayasan.
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Bagian Keempat

Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana

Paragraf 1

Pimpinan Fakultas

Pasal 54

(1) Pimpinan fakultas terdiri atas: 

a. Dekan;

b. Wakil Dekan.

(2) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

Pasal 55

(1) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 

(2) Dekan dipilih oleh senat fakultas.

(3) Tatacara pemilihan Dekan diatur melalui peraturan Rektor.

(4) Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor atas pertimbangan 
senat fakultas.

Paragraf 2

Pimpinan Program Pascasarjana

Pasal 56

(1) Pimpinan program pascasarjana terdiri atas: 

a. Seorang Direktur;

b. Seorang Wakil Direktur.
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(2) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur program pascasarjana 
selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan. 

Paragraf 3

Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, 
Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio

Pasal 57

(1) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel 
Kerja/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 

(2) Dosen yang dapat dipilih dan diangkat sebagai Ketua Jurusan, 
Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio 
adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan umum dan 
persyaratan khusus.

(3) Masa jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala 
Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 
(satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan khusus dan tata cara pengangkatan 
Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel 
Kerja/Studio diatur dengan peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Pimpinan Lembaga dan Pusat

Pasal 58

(1) Pimpinan lembaga dan pusat terdiri atas:

a. Kepala Lembaga; 

b. Seorang Sekretaris Lembaga; dan

c. Kepala Pusat.
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(2) Masa jabatan pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan.

(3) Pimpinan lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(4) Dosen yang dapat ditunjuk dan diangkat sebagai pimpinan lembaga 
adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan umum dan 
persyaratan khusus.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan khusus dan tata cara pengangkatan 
pimpinan lembaga diatur dengan peraturan Rektor.

Bagian Keenam

Pimpinan Badan

Pasal 59

(1) Pimpinan badan terdiri atas:

a. Kepala; 

b. Seorang Sekretaris;

c. Divisi.

(2) Masa jabatan pimpinan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan. 

(3) Pimpinan badan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(4) Dosen yang dapat ditunjuk dan diangkat sebagai pimpinan badan 
adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan umum dan 
persyaratan khusus.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan khusus dan tata cara pengangkatan 
pimpinan badan diatur dengan peraturan Rektor.
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Bagian Ketujuh

Pimpinan Unsur Pelaksana Teknis

Pasal 60

(1) Unsur Pimpinan Unsur Pelaksana Teknis(UPT) terdiri atas:

a. Kepala;

b. Seorang Sekretaris;

(2) Pimpinan UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(3) Dosen dan tenaga kependidikan yang dapat ditunjuk dan diangkat 
sebagai Kepala UPT adalah dosen dan tenaga kependidikan yang telah 
memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan khusus dan tata cara pengangkatan 
Kepala UPT diatur dengan peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan

Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 61

(1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas: 

a. Kepala Biro;

b. Kepala Bagian pada biro;

c. Kepala Sub Bagian pada biro;

d. Kepala Tata Usaha Fakultas.

(2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) adalah jabatan struktural.

(3) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan 
oleh Rektor.

(4) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam 
dan dari jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan kepegawaian Yayasan.
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Bagian Kesembilan

Dewan Pengawas dan Penjaminan Mutu

Pasal 62

(1) Pimpinan Dewan Pengawas dan Penjaminan Mutu diangkat dan 
diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan SA.

(2) Masa jabatan Pimpinan serta anggota Dewan Pengawas dan 
Penjaminan Mutu adalah 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat 
diangkat kembali untuk satu kali masa  jabatan.

Bagian Kesepuluh

Dewan Pertimbangan

Pasal 63

(1) Pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan 
diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan SA.

(2) Masa jabatan Pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan adalah 4 
(empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk satu kali 
masa jabatan.

Bagian Kesebelas

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola, Senat Akademik, Badan 
Pengawas, dan Dewan Pertimbangan

Pasal 64

(1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris 
Lembaga, Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala 
Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio, dan Kepala UPT diberhentikan 
dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
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(2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris 
Lembaga Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala 
Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio, dan Kepala UPT diberhentikan 
sebelum masa jabatannya berakhir karena:

a. permohonan sendiri;

b. diangkat dalam jabatan yang lain; 

c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

d. diberhentikan sementara dari pegawai Yayasan

e. diberhentikan dari jabatan dosen;

f. berhalangan tetap; 

g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) 
bulan;

h. cuti di luar tanggungan Yayasan ; 

i. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) 
dilakukan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.

(2) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, 
Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, 
Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio, dan Kepala UPT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan oleh Rektor 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 66

(1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya 
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), maka untuk 
mengisi kekosongan jabatan tersebut, Wakil Rektor yang membidangi 
urusan akademik ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor. 
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(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Yayasan.

(3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelaksana tugas Rektor ditetapkan, 
pelaksana tugas Rektor menyampaikan kepada Yayasan nama-nama 
Wakil Rektor yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 52 untuk ditetapkan salah satunya sebagai Rektor 
melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.

(4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih 
dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. 

Pasal 67

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya 
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Rektor 
mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor.

(2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52.

(3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) 
tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. 

Pasal 68

(1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya 
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Rektor 
menetapkan Wakil Dekan yang membidangi urusan akademik 
sebagai pelaksana tugas Dekan. 

(2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih 
dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
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Pasal 69

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya 
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Rektor 
mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan.

(2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55.

(3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) 
tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. 

Pasal 70

(1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Lembaga sebelum masa 
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), 
Rektor mengangkatdan menetapkan Dosen yang memenuhi syarat 
sebagai Kelapa Lembaga untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala 
Lembaga. 

(2) Pengangkatan dan penetapan Kepala Lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(3) Kepala Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) 
tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. 

Pasal 71

(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa 
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), 
Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen yang memenuhi syarat 
sebagai Sekretaris Lembaga untuk melanjutkan sisa masa jabatan 
Sekretaris Lembaga. 

(2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
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(3) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 
(dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. 

Pasal 72

(1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat sebelum masa jabatannya 
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Rektor 
mengangkat dan menetapkan Dosen yang memenuhi syarat sebagai 
Kepala Pusat untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat. 

(2) Pengangkatan dan penetapan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58.

(3) Kepala Pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) 
tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 73

(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa 
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), 
Sekretaris Jurusan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan untuk 
melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Rektor.

(3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih 
dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. 

Pasal 74

(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa 
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), 
Ketua Jurusan mengusulkan seorang Dosen dari jurusan yang 
bersangkutan untuk diangkat sebagai Sekretaris Jurusan untuk 
melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Jurusan sebelumnya. 
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(2) Penetapan pengangkatan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor. 

(3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih 
dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. 

Pasal 75

(1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel 
Kerja/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Dekan menunjuk seorang Dosen 
dari jurusan yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Kepala 
Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio. 

(2) Penetapan pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel 
Kerja/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Rektor. 

Pasal 76

(1) Ketua dan Sekretaris SA, Badan Pengawas, dan Dewan Pertimbangan 
diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. 

(2) Ketua dan Sekretaris Senat, Dewan Pengawas dan Penjaminan Mutu, 
dan Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya 
berakhir karena:

a. permohonan sendiri;

b. diangkat dalam jabatan yang lain; 

c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan 
perundang undangan; 

d. berhalangan tetap; 

e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) 
bulan;

f. cuti di luar tanggungan Yayasan; dan 

g. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 77

Penetapan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat, Dewan Pengawas 
dan Penjaminan Mutu, dan Dewan Pertimbangan dilakukan oleh Rektor 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 78

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

a. kegiatan yang efektif dan efisien;

b. keandalan pelaporan keuangan;

c. pengamanan aset; 

d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

(2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal IST. AKPRIND 
dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, 
akuntabilitas, transparansi, obyektifitas, dan jujur.

(3) Ketentuan mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal 
IST. AKPRIND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme 
penerapannya diatur dengan peraturan Rektor sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 79

(1) Sistem penjaminan mutu internal diarahkan untuk mewujudkan visi, 
misi, tujuan dan sasaran IST. AKPRIND dan mengacu kepada 
peraturan perundangan yang berlaku.
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(2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), meliputi bidang akademik dan non akademik.

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 80

Sistem penjaminan mutu internaldi bidang pendidikan dilakukan untuk 
menjamin tercapainya standar mutu pendidikan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 81

Sistem penjaminan mutu internal di bidang penelitian dilakukan untuk 
menjamin tercapainya standar mutu penelitian sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 82

Sistem penjaminan mutu internal di bidang pengabdian kepada 
masyarakat dilakukan untuk menjamin tercapainya standar mutu 
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku.



Statuta IST. AKPRIND Yogyakarta | 43

BAB VIII

PELAKSANAAN TRI DHARMA

Bagian Kesatu

Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 83

(1) IST. AKPRIND melaksanakan pengajaran, pendidikan akademik, dan 
pendidikan profesional.

(2) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana dan program 
pascasarjana.

(3) Pendidikan profesional berbentuk program diploma.

(4) Pelaksana akademik adalah fakultas, jurusan, progam studi, 
laboratorium, studio dan bengkel kerja. 

(5) Program Studi pendidikan akademik dan profesional dapat dibuka 
atau ditutup sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat setelah ada 
persetujuan SA dan Yayasan, sesuai dengan ketentuan dan/atau 
peraturan yang berlaku.

Pasal 84

Dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan, IST. AKPRIND menyusun 
kurikulum, tata cara pelaksanaan perkuliahan, penilaian hasil belajar, dan 
kalender akademik, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 85

(1) Pelaksanaan pendidikan di IST. AKPRIND dilaksanakan atas dasar 
kurikulum yang disusun oleh masing-masing program studi di bawah 
koordinasi fakultas dan disahkan oleh Rektor.
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(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada 
peraturan perundangan yang berlaku, ditambah dengan pola ilmiah 
pokok, jatidiri, dan berorientasi pada kompetensi serta menciptakan 
entrepreneurship sesuai kebutuhan lapangan kerja.

Pasal 86

(1) Bahasa pengantar di IST. AKPRIND adalah bahasa Indonesia.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh 
diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan 
keterampilan tertentu.

(3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh 
diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan 
keterampilan tertentu.

(4) Penulisan tugas akhir, skripsi, thesis, dan disertasi dapat 
menggunakan bahasa Inggris atas persetujuan fakultas. 

(5) Artikel dari tugas akhir, skripsi, thesis, dan disertasi dapat ditulis 
dalam bahasa asing untuk keperluan publikasi ilmiah.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 87

(1) IST. AKPRIND menyelenggarakan penelitian secara terpadu yang 
diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

(2) Pendanaan penelitian dapat berasal dari IST. AKPRIND dan/atau 
pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerjasama dengan IST. 
AKPRIND.

(3) IST. AKPRIND membentuk lembaga pengelola penelitian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dengan 
keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.
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Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 88

(1) IST. AKPRIND menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat 
secara terpadu yang diarahkan untuk menerapkan, mengamalkan, 
memberdayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari IST. 
AKPRIND dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar 
kerjasama dengan IST. AKPRIND.

(3) IST. AKPRIND membentuk lembaga penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dengan 
keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

BAB IX

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN 
OTONOMI KEILMUAN

Pasal 89

(1) IST. AKPRIND menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi 
pendidikan tinggi yang bermakna kebebasan untuk memelihara dan 
memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan/atau 
menyebarkan ilmu.

(2) IST. AKPRIND menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik yang 
berarti kebebasan mengemukakan pendapat forum akademik dalam 
bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan- kegiatan ilmiah lainnya.

(3) IST. AKPRIND menyadari bahwa kebebasan akademik dan kebebasan 
mimbar akademik mengandung makna ilmu-amaliah dan amal-
ilmiah yang dilaksanakan dengan hikmat dan bertanggung jawab.

(4) IST. AKPRIND menjunjung tinggi etika akademik yang berarti 
menghargai hakekat setiap ilmu.
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(5) IST. AKPRIND menjunjung tinggi otonomi keilmuan, yaitu kegiatan 
akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu 
pengetahuan.

Pasal 90

(1) IST. AKPRIND menjamin kebebasan akademik, yang berarti 
kewenangan sivitas akademika dalam IST. AKPRIND untuk 
melakukan studi, penelitian dan pembahasan secara ilmiah, serta 
pengajaran ilmu kepada mahasiswa dan sesama sivitas akademika.

(2) IST. AKPRIND menjamin kebebasan mimbar akademik yang dimiliki 
oleh para Dosen yang memenuhi segala persyaratan untuk bertindak 
selaku tenaga pendidik dan/atau peneliti yang mandiri.

(3) Kebebasan mimbar akademik yang tercantum dalam ayat (1) dan ayat 
(2) pasal ini dengan berpedoman pada norma etika dan estetika, sesuai 
peraturan IST. AKPRIND.

Pasal 91

(1) Setiap warga IST. AKPRIND wajib menjunjung tinggi etika dan 
estetika akademik, yaitu asas moral yang mengutamakan kejujuran, 
keterbukaan, obyektivitas dan menghargai pendapat, inovasi dan 
kreasi orang lain.

(2) Etika dan estetika akademik wajib ditanamkan semenjak dini kepada 
mahasiswa melalui perkuliahan, keteladanan dan bentuk media 
komunikasi yang lain.

(3) IST. AKPRIND memiliki kode etik akademik yang wajib dihayati dan 
dilaksanakan oleh semua warga IST. AKPRIND.

(4) Kode etik akademik diatur dengan peraturan IST. AKPRIND.

(5) IST. AKPRIND membentuk Dewan Kehormatan kode etik akademik 
yang keanggotaannya ditentukan oleh SA.
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Pasal 92

(1) IST. AKPRIND dan sivitas akademika dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi berpedoman pada otonomi keilmuan yang 
bercirikan kebebasan dan kemandirian.

(2) Seluruh anggota sivitas akademika IST. AKPRIND wajib mentaati dan 
melaksanakan kaidah-kaidah keilmuan.

BAB X

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 93

(1) Kepada lulusan akademik atau profesional diberi gelar akademik atau 
sebutan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

(2) Lulusan IST. AKPRIND diberi hak untuk menggunakan gelar 
akademik setelah menyelesaikan semua tugas dan kewajiban 
akademik yang harus dipenuhi.

(3) Gelar akademik yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut oleh 
siapapun.

Pasal 94

(1) IST. AKPRIND dapat memberikan gelar kehormatan kepada 
seseorang yang telah berjasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta pengembangan IST. AKPRIND.

(2) IST. AKPRIND dapat memberikan penghargaan kepada seseorang 
yang telah terbukti berjasa dan menunjukkan kesetiaan, prestasi yang 
luar biasa kepada IST. AKPRIND, masyarakat, bangsa dan/atau 
negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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(3) Gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
Doktor Kehormatan (Honoris Causa) yang diberikan kepada seseorang 
yang memiliki karya dan jasa luar biasa bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada 
seseorang yang telah berjasa besar pada pengembangan IST. 
AKPRIND.

(5) Penghargaan dapat berupa:

a. Penghargaan kesetiaan;

b. Penghargaan prestasi akademik dan non akademik;

c. Penghargaan terhadap jasa yang luar biasa di bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan.

(6) Persyaratan, bentuk, dan tatacara pemberian penghargaan dan gelar 
kehormatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur dengan 
keputusan Rektor.

BAB XI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 95

(1) Dosen terdiri atas Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.

(2) Dosen Tetap dapat terdiri atas Dosen PNS yang Dipekerjakan (DPK) di 
IST. AKPRIND dan Dosen Tetap Yayasan.

Pasal 96

(1) Jenjang jabatan fungsional dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten 
Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
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(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan 
fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Pasal 97

(1) Syarat untuk menjadi Dosen adalah:

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;

d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;

e. memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan 
bangsa dan negara.

(2) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) di atas berpedoman pada 
peraturan dari kementerian di bidang pendidikan tinggi.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 98

(1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga perpustakaan, tenaga 
laboratorium, teknisi, tenaga administrasi, serta tenaga dengan 
sebutan lain yang bekerja pada IST. AKPRIND sesuai dengan 
kebutuhan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, penjenjangan, 
pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kependidikan diatur 
dengan peraturan Yayasan. 
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BAB XII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 99

(1) Untuk menjadi mahasiswa IST. AKPRIND harus:

a. Memiliki surat tanda tamat belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 
(SLTA) atau yang sederajat;

b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh IST. AKPRIND.

(2) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa IST. AKPRIND setelah 
memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.

(3) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan prosedur untuk 
menjadi mahasiswa diatur oleh Rektor.

(4) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) diatur sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 100

(1) Mahasiswa mempunyai hak:

a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab 
untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila 
yang berlaku dalam lingkungan akademik;

b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang 
akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan 
kemampuan;

c. memanfaatkan fasilitas IST. AKPRIND dalam rangka kelancaran 
proses belajar;

d. mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas 
program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;

e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program 
studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;

f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai 
dengan persyaratan yang berlaku;
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g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;

h. memanfaatkan  sumberdaya  IST .  AKPRIND mela lu i  
perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan 
mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;

i. pindah ke program studi, jurusan, atau perguruan tinggi lain sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku;

j. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;

k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

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

Pasal 101

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban:

a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi 
mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan 
peraturan yang berlaku;

b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada IST. 
AKPRIND;

c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, 
dan keamanan kampus IST. AKPRIND;

d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni/budaya;

e. menjaga martabat dan nama baik IST. AKPRIND;

f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

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

Pasal 102

(1) Dalam rangka pengembangan bakat, minat, keterampilan, dan 
kepribadian, IST. AKPRIND menyediakan fasilitas kepada mahasiswa 
untuk mengadakan kegiatan ekstra dan kokurikuler. 
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(2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang 
bersifat dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang merupakan bagian dari 
masyarakat akademik IST. AKPRIND. 

(3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh peraturan yang 
berlaku di IST. AKPRIND. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan IST. 
AKPRIND diatur dengan peraturan Rektor. 

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 103

(1) IST.  AKPRIND dapat  mengadakan ker jasama dengan 
lembaga/badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri menurut 
kepentingannya.

(2) Pelaksanaan kerjasama berpedoman kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XIV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 104

(1) Dana pengadaan sarana dan prasarana dapat diperoleh dari 
pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain.

(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang 
berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku bagi pengelola kekayaan milik negara.
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(3) Pengelolaan sarana prasarana yang diperoleh dengan dana yang 
berasal dari masyarakat, orang tua/wali mahasiswa, dan pihak luar 
negeri yang di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Yayasan bersama dengan pimpinan IST. AKPRIND.

(4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh 
dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi IST. AKPRIND 
diatur oleh Rektor.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 105

(1) Pembiayaan pelaksanaan IST. AKPRIND ditanggung oleh Yayasan.

(2) Pembiayaan IST. AKPRIND dapat diperoleh dari sumber pemerintah, 
masyarakat, orang tua/wali mahasiswa, dan pihak lain yang tidak 
mengikat.

(3) Penggunaan dana diatur dengan peraturan Yayasan dan sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat 
didasarkan atas pola prinsip meningkatkan kinerja penyelenggaraan 
pendidikan.

Pasal 106

(1) IST. AKPRIND memiliki otonomi dalam bidang keuangan yang 
mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan 
menggunakan dana yang berasal dari Yayasan. 

(2) Dalam hal dana dari masyarakat diperoleh sebagai akibat kegiatan 
penelitian dan/atau jasa yang bersifat non budgeter dikelola oleh IST. 
AKPRIND dan dipertanggungjawabkan kepada Yayasan sesuai 
dengan aturan yang berlaku.
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Pasal 107

Menjelang awal tahun akademik, Pimpinan IST. AKPRIND menyusun 
Anggaran Pendapatan dan Belanja IST. AKPRIND, setelah mendapatkan 
persetujuan SA, disahkan oleh Yayasan.

BAB XVI

AKREDITASI

Pasal 108

(1) IST. AKPRIND wajib melakukan evaluasi diri yang meliputi kegiatan 
akademik dan non akademik.

(2) IST. AKPRIND berkewajiban mengembangkan akuntabilitas 
perguruan tinggi dalam usaha meningkatkan kepercayaan 
masyarakat dan daya saing antar pelaksana pendidikan tinggi.

Pasal 109

(1) IST. AKPRIND wajib meningkatkan sistem pelaksanaan akademik 
dan administratif.

(2) Sebagai hasil yang tersebut pada ayat (1) dinyatakan dengan 
peningkatan peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi.

(3) Pengajuan akreditasi dilakukan oleh pimpinan IST. AKPRIND kepada 
institusi penilai akreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVII

PERUBAHAN STATUTA

Pasal 110

(1) Statuta dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan.



(2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dilakukan dengan peninjauan secara menyeluruh demi mencapai 
kesempurnaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
teknologi dan sistem manajemen perguruan tinggi.

(3) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dilakukan oleh Yayasan dengan memperhatikan masukan dari IST. 
AKPRIND.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pada saat  Statuta ini mulai berlaku: 

(1) Semua unit organisasi dan ketentuan yang ada di IST. AKPRIND 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam Statuta ini; 

(2) Semua peraturan dan ketetapan di lingkungan IST. AKPRIND yang 
telah ada tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang 
belum diatur dan tidak bertentangan dengan Statuta ini. 

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Statuta ini mulai berlaku, Statuta IST. AKPRIND tahun 2011 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 113

Peraturan pelaksanaan dari Statuta ini harus ditetapkan paling lama 6 
(enam) bulan terhitung sejak Statuta ini berlaku.
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Pasal 114

(1) Hal-hal yang belum secara jelas ditentukan dalam Statuta ini akan 
diatur lebih lanjut dalam peraturan lain, yang ditetapkan oleh Yayasan 
bersama dengan IST. AKPRIND.

(2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 2 Februari 2015

Yayasan Pembina Potensi Pembangunan

Yogyakarta

Ketua Pengurus,

Drs. Soenarso Simoen

NIK: 02.0837.574.E
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