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Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7j TAHUN 2009

TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI

TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan
Presiden Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah
Tinggi Agama Hindu Tampung Penyang Palangka Raya dan
Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja Mataram, perlu
menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde
Pudja Matarain.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 430);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun l ggg tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3859);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor A$4;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496),

x 6. Peraturan...



Menetapkan :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,

. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4769\:

7. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2001 tentang
Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Tampung Penyang
Palangka Raya dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja
Mataram;

8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja. Kementerian Negara Republik
Indonesia;

9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 20OB tentang
Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10
tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

Kementerian Negara Republik Indonesia;

l0.Keputusan Menteri Agama Nomor 250 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja SekolahTinggi Agama Hindu
Negeri Tampung Penyang Palangka Raya dan Sekolah
TinggiAgama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam
dan/atau dari jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri
di Lingkungan Departemen Agama;

l2.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun
2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;

l3.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA.

Menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Tampung
Penyang Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.
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KEENAM

KETUJUH

Statuta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupaka n
pedoman dasar penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Hindu
Tgmpung Penyang Palangka Raya.

Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta akan diatur dengan
peraturan Ketua atas persetujuan Senat.

Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
hanya dapat dilakukan oleh Menteri Agama berdasarkan usulan
Senat.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agarna
Nomor 409 Tahun 2003 tetang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu
Tampung Penyang Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nornor
409 Tahun 2003 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu
Tampung Penyang Palangka Raya masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 t:'el,.ru:rri zoag

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

M BASYUNI



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NoMoR 35 TAHUN 2009

TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI

TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian Pertama
Latar Belakang

Pasal I

Bahwa pembangunan nasional menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan peningkatan
kemampuan dan kehandalan sumber daya manusia. Uituk itu diperlukan peningkatan
pembinaan pendidikan dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat Indonesia
yang selaras, serasi dan seimbang, antara kepentingan pribadi dan masyarakat
kehidupan jasmani dan rohani (moksartam jagadgitha ya ca iti dharma).

Kondisi obyektif menunjukkan bahwa atas Asung Kerta Wara Nugraha lda Sang
Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, penganut Agama Hindu merupakan
bagian dari agama-agama di lndonesia, oleh karena itu pendidikan dan pengajaran
berbagai bidang ilmu Agama Hindu merupakan Bagian dan kebutuhan mutlak bagi
pembangunan Nasional.

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri bertujuan menghasilkan sumber daya manusia
yang berkualitas menjadi ahli dibidangnya masing-masing. Untuk itu para mahasiswa
diberikan Kurikulum lnti Program Sarjana dan Program Diploma terdiri atas kelompok
matakuliah Pengembangan Kepribadian; matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan;
matakuliah Keahlian Berkarya; dan kelompok matakuliah Berkehidupan
Bermasyarakat dan Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan
pelajaran dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan secara khas.
Disamping itu Sekolah Tinggi Agama Hindu 'Tampung Penyang Palangka Raya
sebagai sentral Pengkajian Agama Hindu, merupakan bagian integral dari sistem
Pendidikan Nasional yang mampu membina, mengembangkan, meningkatkan,
menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan Agama Hindu dalam upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa menuju terbentuknya manusia lndonesia
seutuhnya, juga diharapkan mampu membina dan mengembangkan tenaga pengajar
(dosen), tenaga administrasi dan mahasiswa agar memiliki kemampuan kecakapan
dan ketrampilan serta penuh pengabdian kepada masyarakat dan bertanggung jawab

terhadap masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Sekolah...



Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya sebagai

salah satu bentuk Perguruan Tinggi Negeri dalam bidang llmu Agama Hindu, dimasa

mendatang akan mempunyai peranan yang semakin penting dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawab pembangunan mental dan moral bangsa baik di Wilayah
propinsi Kalimantan Tengah khususnya maupun di lndonesia pada umumnya,

mengingat kedudukan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang
palanglia Raya sebagdl bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan tersebut yang akan

menghasilkan Sarjana Hindu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berbudi pekerti ahli dalam ilmu agama Hindu, maka atas asung kerta wara

nugraha Tuhan Yang Maha Esa, ditetapkan Statuta yang sesuai dengan tuntutan dan

peikembangan jaman, yang merupakan pedoman dasar yang tepat serta menjadi

acuan dalam rangka perencanaan pengembangan program akademik dan kegiatan

fungsional lainnYa.

Bagian Kedua
Dasar Hukum

Pasal 2

Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan
pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194).

peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)'

peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pendirian STAHN Tampung

Penyang Palangka Raya dan STAHN Gde Pudja Mataram-

peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

S.Peraturan ...



8. peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas
peraturan Presiden Nomor '10 Tahun 2005 tentang Unit, Organisasi dan Tugas
Eselon I Kementerian Negara Republik lndonesia.

g. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan,
pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabqtan pada Perguruan
TinggiAgama Negeri di Lingkungan Departemen Agama.

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang
Pedoman PenYusunan Kurikulum.

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian
Perguruan Tinggi Agama.

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 250 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja STAHN Tampung Penyang Palangka Raya dan STAHN Gde Pudja
Mataram.

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006. tentang Organisasi dan Tata
Kerja DePartemen Agama-

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Statuta STAHN Tampung Penyang Palangka Raya dimaksudkan sebagai dasar,

tuntunan dan pegangan civitas akademika STAHN Tampung Penyang Palangka
Raya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi institusionalnya.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Statuta STAHN Tampung Penyang Palangka Raya meliputi seluruh aturan dan
pedoman penyelenggaraan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengembangan
program dan penyelenggaraan kegiatan akademik, kemahasiswaan, kelembagaan,
ketatalaksanaan dan kepegawaian yang sesuai dengan tujuan STAHN Tampung
Penyang Palangka RaYa.

BAB il ...



BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 5

Dalam Statuta ini yang dimakst"td dengan:

1. Statuta adalah Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang

Palangka RaYa.

2. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang

Palangka RaYa.

3. Departemen adalah Departemen Agama Republik Indonesia.

4. Menteri adalah MenteriAgama Republik Indonesia.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

6. Senat adalah Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka

Raya.

7. Ketua adalah Ketua STAHN Tampung Penyang Palangka Raya.

g. Kepala pusat adalah Kepala Pusat pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri

Tampung PenYang Palangka RaYa.

g. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Penunjang Akademik pada

Sekolah TinggiAgama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.

10. Dosen adalah Dosen Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang

Palangka RaYa.

11. Mahasiswa adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung

Penyang Palangka RaYa.

12. Alumni adalah lulusan program akademik dan profesi dari Sekolah Tinggi Agama

Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.

13. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Sekolah

TinggiAgama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.

14. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan pada Sekolah Tinggi Agama

Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.

15. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Sekolah

TinggiAgama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka.

16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang pada Sekolah Tinggi

Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya yang merupakan
pJrangkat pelengkap dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat.

BAB lll ...



BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN

Bagian Pertama
Visi

Pasal 6

Visi Sekolah Tinggi adalah terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sradha dan

Bhakti, intelektual dan profesional.

Bagian Kedua
Misi

Pasal 7

Misi Sekolah Tinggi adalah.

a. meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan akademik;

b. mengembangkan penelitian dan pengkajian budaya dan Agama Hindu;

c. meningkatkan pengamalan Agama dan pengabdian pada masyarakat; dan

d. meningkatkan dukungan administratif untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekolah Tinggi.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 8

(1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan,

mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi,

kesenian dan budaya yang bernapaskan Hindu.

(2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian

budaya dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan

masyarakat serta meningkatkan sradha dan bhakti kepada "Tuhan Yang Maha

Esa.

(3) Terlaksananya kurikulum dan kegiatan akademik yang berkualitas.

(4) Terlaksananya penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta pengkajian

seni budaya, adat, dan agama Hindu yang dapat menjawab tantangan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam menghadapi era globalisasi.

(5) Tersedianya dan terlaksananya kegiatan administrasi dengan baik dalam

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
BAB lV ...



b. Dalam Pembangunan Nasional, manusia memiliki peranan yang strategis yakni

sebagai subyek pernbangunan. Untuk dapat memainkan perannya sebagai
subyek pembangunan, maka generasi muda Hindu perlu dikembangkan menjadi
manusia yang utuh dan paripurna melalui pendidikan yang berkelanjutan.
Proses pendidikan harus dilaksanakan secara terus menerus sampai kepada
jenjang pendidikan tinggi sehingga dengan demikian generasi muda mampu
menyumbangkan potensinya seoptimal mungkin untuk menjadi sumber daya
pembangunan yang berkualitas, andal dan profesional.

c. Pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak
meninggalkan nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Pemerintah berusaha memberikan kesempatan yang sama (equal opporlunity)
dan seluas-luasnya kepada semua warganegara untuk mendapatkan dan
menikmati pendidikan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan nasional yang

tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional yang

berkesinambungan pada akhirnya akan dibatasi oJeh kondisi obyektif peserta didik
itu sendiri, yakni kesiapan dan kemauannya untuk berkembang dan mencapai
keunggulan pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya tidak hanya memberikan kesempatan yang sama,
tetapi juga memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi obyektif peserta didik
sehingga tujuan pendidikan dapat terwujud yakni berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menladi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bagian Kelima
Lambang

Pasal 12

(1) Sekolah Tinggi memiliki lambang sebagaimana di bawah ini.

(2)Lambang



(2) Lambang Sekolah Tinggi terdiri dari lima garis lurus membentuk lima sudut

melambangkan sila-sila dari Pancasila.

(3) Arti lambang Sekolah Tinggi sebagai berikut:

a. Ba{ang Garing bertingkat tiga melambangkan Tri Dharma ,Perguruan Tinggi

Oiaiasiya ada lanbang swastika dan dibawahnya beralaskan buku tulis berada

dalam lima lingkaran;

b. padma Astadala berlambang cacak burung (tanda tambah atau garis vertikal

dan horizontal) serta terdapat pita dibawah yang bertuliskan STAHN Tampung

PenYang Palangka RaYa;

c. Swastika melambangkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan

hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya

dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

d. buku tulis melambangkan proses peningkatan dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi ;

e. padma Astadala-melambangkan kesucian dar't delapan penjuru mata angin

sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi;

f. Cacak burung (tanda tambah atau garis vertikal dan horizontal) melambangkan

hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan Sesamanya dan

hubungan manusia dengan lingkungan;

g. lingkaran hitam bermakna ilmu pengetahuan anadhi anantha (tidak berawal

dan tidak berakhir);

h. warna hijau daun melambangkan kesejukan atau kesuburan;

i. warna merah teratai bermakna daya cipta, karsa dan karya;

j. warna hitam bermakna keteguhan;

k. warna kuning telur bermakna keluhuran dan keagungan;

L warna Putih bermakna kesucian

m.tulisan STAHN TP Palangka Raya berwarna hitam di tengah-tengah pita

melambangkan keteguhan jati diri STAHN Tampung Penyang Palangka Raya.

Bagian Keenam
Mars dan Hymne

Pasal 13

(1) Mars Sekolah Tinggi merupakan lagu yang mengekspresikan keagungan,

semangat dan penuh optimisme, berjiwa Pancasila, serta mencerminkan cita-cita

STAHN Tampung Penyang Palangka Raya masa depan;

/

MARS...



MARS STAH NEGERI - TAMPTING PENYANG
PALANGKA RAYA

Ciptlm : Ivlujiono, S.Ag
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(2) Hymne Sekolah Tinggi merupakan lagu yang mengekspresikan pujian, kasih,

pengharapan, berwibawa, dan berjiwa Pancasila serta mencerminkan cita-cita

STAHN Tampung Penyang Palangka Raya sebagai lambang pendidikan

keagamaan Hindu.

Hymne...



HYMNE STAH NEGERI - TAMPTING PENYANG
PALANGKA RAYA [COMPOSCT]

Sem ban sujud pa da Mu mengemban Sab da Su cl
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Bagian Ketujuh

Bendera

Pasal 13

Bendera Sekolah Tinggi.

a. bendera Sekolah Tinggi berbentuk empat persegi paniang;

b. benrama dasar biru tua,yang melambangkan pengayoman/perlindungan;

c. di tengah-tengah bendera terdapat lambang sekolah Tinggi; dan

d. di bawah lambang terdapat tLtlisan STAHN Tampung Penyang Palangka Raya'
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ba gi lvlu Al

l0

Bagian Kedelapan ...



Bagian KedelaPan
Busana Akademik

Pasal 14

(1) Busana akademik di lingkungan Sekolah Tinggi terdiri dari toga jabatan dan toga

wisudawan serta busana akademik lainnyd

(2) Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Ketua, Pembantu Ketua dan

Anggota Senat lainnYa.

(3) Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies

natblis dan wisuda sarjana dan pengukuhan guru besar

(4) Toga jabatan terbuat dari bahan kain wool polos berwarna ungu, berukuran

OeJar sampai ke bawah lutut dengan bentuk lengan panjang melebar kearah

pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna

kuning selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan

pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (ploi). Leher toga dan

sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna: biru tua untuk toga

kelua 
-dan 

pembantu ketua, kuning emas untuk toga guru besar sedangkan

untuk jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing jurusan.

(5) Toga jabatan dilengkapi dengan topijabatan dan kalung jabatan

a. loii jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam,

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

kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga

(warna biru tua, kuning emas atau warna jurusan);

b. kalung jabatan Ketua dikenakan diatas toga jabatan, berbentuk rangkaian

lambang Sekolah Tinggi terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas;

c. kalung jabatan pembantu ketua, terbuat dari bahan yang sama, dengan

ukuran lebih kecil dan berwarna putih perak; dan

d. kalung jabatan guru besar terbuat dari pita selebar 10 cm, berwarna lambang
jurusannya, kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang
-Sekolah 

Tinggi yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengahl0 cm,

dan benryarna kuning emas.

(6) Toga wisudawan adalah jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para

wisudawan yang telah menyelesaikan studi.

(T) Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang

sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, adanya lipatan (ploi) pada

lengan atas dan punggung toga. Tampak bagian belakang toga wisudawan

berbeda pada lebar toga antara jenjang studi:

a. Program sarjana berbentuk persegiempat; dan

b. Program profesional berbentuk bundar'

ll

(8)Kelengkapan .



(8) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang berbentuk,
ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan
sesuai dengan warna dasar lambang jurusan programnya.

(9) Busana sivitas akademika Sekolah Tinggi mencerminkan busana yang berciri
khas kehinduan ' 

o*8ii,Jo'
Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

(1) Sekolah Tinggi secara organisatoris berada di lingkungan Departemen Agama
yang dipimpin oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Pembinaan Sekolah Tinggi secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

Tugas Sekolah Tinggi adalah:

a. menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang
ilmu keagamaan dan kesenian yang bernafaskan Hindu serta ilmu lain yang
terkait, dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi,
dan bermanfaat bagi masyarakat;

b. melakukan penelitian dalam bidang ilmu keagamaan dan ilmu lain yang terkait,
dalam rangka menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah di masyarakat;
dan

c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka
menyumbangkan manfaat hasil pendidikan dan penelitian.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sekolah Tinggi
menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun dan merumuskan konsep kebijakan dan perencanaan program;

b. penyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Hindu
dan teknologiserta kesenian yang bernafaskan Hindu;

c. pelaksanaan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan agama
Hindu dan teknologi serta kesenian yang bernafaskan Hindu;

d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

e. pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan;

f.pelaksanaan .. .
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f. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;

g. pelaksanaan kerja sama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga-lembaga lain;

h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan;

i. pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta

penyusunan laPoran; Qan

j. pelaksanaan kegiatan administrasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

Sekolah Tinggi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

a. Ketua dan Pembantu Ketua;

b. Senat;

c. Jurusan;

d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

e. Kelompok Dosen;

f. Bagian Administrasi; dan

g. Unsur Penunjang Akademik meliputi :

1) Perpustakaan;

2) Pusat KomPuter;

3) Laboratorium / Studio.

Bagian Ketiga
Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 19

(1) Ketua adalah pembantu Menteri dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan

Tinggi.

(2) Ketua adalah penanggung jawab utama Sekolah Tinggi.

(3) Ketua bertanggung jawab atas:

a. tercapainya visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi; dan

b. tercapainya standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masYarakat Yang diteta Pkan.

l3
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(1)

(2)

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh pembantu ketua yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua;

Pembantu Ketua terdiri dari:

Pembantu Ketua.Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Ketua'1,
yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan
pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Pembantu
Ketua ll, yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin
petaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian/ketenagaan, dan

administrasi umum, dan

Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu
Ketua tll, yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin
pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Keempat
Senat

Pasal 21

(1) Senat merupakan badan normatif dan penvakilan tertinggi di Sekolah Tinggi.

(2) Senat mempunyai tugas :

a. merumuskan kebijaksanaan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi;

b. merumuskan kebijaksanaan penelitian prestasi akademik dan kecakapan
seluruh kepribadian civitas akademika;

c. merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan perguruan tinggi;

d. memberikan persetujuan atas rencana anggaran dan pendapatan belanja
yang diajukan Ketua:

e. menilai pertanggung jawaban Pimpinan Sekolah Tinggi atas pelaksanaan
kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

t. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan
mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi;

g. memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan calon yang

diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan Pembantu Ketua; dan

h. menetapkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.

(3) Senat terdiri atas Gur'-, Besar, Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, dan

wakilan dosen, dan unsr-ii- lain yang ditetapkan oleh senat.

(4) Jumlah wakil dosen seb 'rryak-benyaknya 2 (dua ) orang dari setiap jurusan.

a.

b.

.t t4
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(5) pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen

tetap pada jurusan yang bersangkutan'

(6) Senat diketuai oleh Ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih

diantara anggota senat.

(T) Dalam melaksanakan tugasnya senat dapat membentuk komisi-komisi yang

anggotanya terdiri dari anggota senat dan bila dianggap perlu ditambah dengan

anggota iain yang ditetapkan oleh Ketua Senat setelah lebih dulu mendapat
pertimbangan senat.

(8) Senat bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

(g) pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan melalui musyawarah dan

mufikat, bila tidak dapat diputuskan melalui musyawarah dan mufakat,

keputusan dapat diambil melalui pemunggutan suara.

Bagian Kelima
Jurusan

Pasal22

(1) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik Sekolah Tinggi yang melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi yang menjadi tanggung jawab Ketua.

(2) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang diangkat dan bertanggung jawab

langsung kePada Ketua.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 23

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada program

pendidikan akademik dan atau professional dalam satu bagian atau satu cabang ilmu

pengetahuan agama Hindu.

Pasal 24

Untuk metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Ketua Jurusan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusun rencana dan program kerja jurusan;

b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran;

c. pelaksanaan penilai prestasi dan proses menyelengarakan kegiatan serta

penyusunan laPoran; dan

d. pelaksanaan kegiatan administrasi.

l5
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Pasal 25

Jurusan terdiri atas:
a. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan;

b. Program Studi;

c. Laboratorium/studio; dan

d. Dosen.

Pasal 26

(1) Program Studi adalah pelaksana akademik pada tingkat Jurusan dalam disiplin
ilmu tertentu.

(Z) Program Studi dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh staf, dan ber-

tanggung kePada Ketua Jurusan.

Dalam hal Jurusan hanya memiliki satu Program Studi, maka Ketua Jurusan me-

rangkap sebagai Ketua Program Studi-

Pasal 27

Penambahan Jurusan/Program Studi dapat dilakukan sesudah mendapatkan izin

penyelenggaraan dari Direktur Jenderal.

permohonan izin penyelenggaraan Jurusan/Program Studi dilakukan oleh Ketua

setelah mendapat persetujuan Senat.

Pembukaan Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan Ketua selama izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal
untuk Jurusan/Program Studi yang bersangkutan masih berlaku.

Penutupan Jurusan dan/atau Program Studi tertentu dapat dilakukan oleh

Direktur Jenderal apabila tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 28

Laboratorium/Studio adalah perangkat penunjang pendidikan pada Jurusan
dalam pendidikan akademik, profesi daniatau vokasi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah

memenuhi persYarata n tertentu.

penambahan dan penutupan Laboratorium/Studio pada setiap Jurusan

ditetapkan oleh Ketua, setelah mendapat persetujuan Senat.

(3)

(1)

(2\

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 25

Jurusan terdiri atas:
a. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan;

b. Program Studi;

c. Laboratorium/studio; dan

d. Dosen.

Pasal 26

(1) Program Studi adalah pelaksana akademik pada tingkat Jurusan dalam disiplin
ilmu tertentu.

(2) Program Studi dipirnpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh staf, dan ber-
tanggung kepada Ketua Jurusan.

(3) Dalam hal Jurusan hanya memiliki satu Program Studi, maka Ketua Jurusan me-
rangkap sebagai Ketua Program Studi.

Pasal 27

(1) Penambahan Jurusan/Program Studi dapat dilakukan sesudah mendapatkan izin
penyelenggaraan dari Direktur Jenderal.

(2) Permohonan izin penyelenggaraan Jurusan/Program Studi dilakukan oleh Ketua
setelah mendapat persetujuan Senat.

(3) Pembukaan Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan Ketua selama izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal
untuk Jurusan/Program Studi yang bersangkutan masih berlaku.

(4) Penutupan Jurusan dan/atau Program Studi tertentu dapat dilakukan oleh
Direktur Jenderal apabila tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 28

(1) Laboratorium/Studio adalah perangkat penunjang pendidikan pada Jurusan
dalam pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

(2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah
memenuhi persyaratan tertentu.

(3) Penambahan dan penutupan Laboratorium/Studio pada setiap Jurusan
ditetapkan oleh Ketua, seteiah mendapat persetujuan Senat.

l6
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Bagian Keenam
Unit Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 29

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdiqn kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana
' sebagian tugas dgn fungsi Sekolah Tinggi di bidang penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat.

(2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang ke-
pala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

(3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung
jawab atas mutu hasil penelitian dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Ketua dan masyarakat.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pusat dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 30

Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas
mengkoordinasikan, memantau dan menilai hasil penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan agama Hindu.

Bagian Ketujuh
Kelompok Dosen

Pasal 31

(1) Kelompok dosen di Sekolah Tinggi adalah kelompok
tenaga pengajar dan tenaga penunjang akademik.

(2) Kelompok dosen mempunyai hak dan wewenang
pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan agama
kependidikan, memiliki kebebasan akademik, kebebasan
otonomi keilmuan.

yang terdiri dari para

dalam melaksanakan
Hindu dan teknologi

mimbar akademik dan

(3) Kelompok dosen dapat bergabung dengan konsorsium ilmu agama Hindu.

(4) Kelompok ilmuan bertugas melakukan pembinaan, pelatihan , diskusi dan
seminar dalam kelompok ilmu masing-masing.

Bagian Kedelapan
Bagian Administrasi

Pasal 32

(1) Bagian administrasi adalah satuan pelaksana administrasi Sekolah Tinggi di

bidang akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, dan umum.

(2) Bagian . .
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(2) Bagian Administrasi dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab ke-

pada Ketua.

(3) Bagian Administrasi terdiri atas beberapa subbagian, yang masing-rnasing

dipimpin oleh seorang kepala subbagian, yang bertanggungjawab langsung

, kepada KePala Bagian.

Basian administrasi mempunya 

ti::::t 
rg.ny"r"nssarakan perencanaan,

pellksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi akademik,

kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, dan umum'

Pasal 34

Bagian administrasi terdiri atas:

a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;

b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; dan

c. Subbagian Umum.

Pasal 35

Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana dan program kerja, rencana dan program, registrasi dan

henegistrasi mahasiswa, administrasi pendidikan dan pengajaran, administrasi
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pelaporan'

Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan

penyusunan rencana dan program kerja, melakukan pengelolaan kepegawaian

dan keuangan, perlengkapan dan barang milik negara.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan kerumahtanggaan, hukum dan

hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, data dan

informasi serta PelaPoran-

Bagian Kesembilan
Unsur Penunjang Akademik

Pasal 36

(1) Unsur penunjang akademik adalah unsur penunjang teknis, masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepaia yang bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah

Tinggi.

(2) Unsur penunjang akademik terdiri dari :

a. Unit PerPustakaan;

b. Unit KomPuter;dan

c. Unit Laboratorium/Stuclic

(1)

(2)

(3)
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(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 37

Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan

perpustakaan, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab

langsung kePada Ketua.

Struktur organisasi dan uraian tugas perpustakaan ditetapk3n dengan

Keputusan Ketua.'

Pembinaan Secara teknis perpustakaan dilakukan oleh Pembantu Ketua l.

Pasal 38

pusat Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem

informasi Sekolah Tinggi serta pendidikan dan layanan komputer, dipimpin oleh

kepala yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Ketua-

(Z) Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Komputer ditetapkan dengan

Keputusan Ketua.

(3) Pembinaan secara teknis Pusat Komputer dilakukan oleh Pembantu Ketua l.

Pasal 39

penambahan jabatan di luar ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 250 Tahun

2001 tentang Organisasi dan Tatakerja SekolahTinggiAgama Hindu Negeri Tampung

Penyang Palangka Raya dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja

Matiram hanya dapat dilakukan Sekolah Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis

Direktur Jenderal.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekolah

Tinggi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara hirarki

baii-padi satuan masing-masing maupun antar satuan organisasi/satuan kerja di

Sekolah Tinggi serta dengan instansi lain di luar Sekolah Tinggi sesuai dengan tugas

masing-masing.

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekolah Tinggi harus mampu memimpin,

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, dan

petunjuk pelaksanaan tugas setiap bawahan.

/
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Pasal 42

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekolah Tinggi wajib mengembangkan

tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi, dan kebijakan Sekolah Tinggi serta
mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja Ketua organisasi, serta melaporkan tugas-
tugasnya secara berkala kepada Ketua.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekolah Tinggi wajib melakukan
pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas bawahan untuk dipergunakan sebagai
salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan, dan
pembinaan karir pegawai, serta penyempurnaan tugas lebih lanjut.

Pasal 44

pembantu Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Pusat dan Kepala Bagian

menyampaikan laporan kepada Ketua, sebagai bahan penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Sekolah Tinggi.

Bagian Kedua

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 45

Sekolah Tinggi menerapkan prinsif manajemen berbasis kinerja dan tata kelola
perguruan tinggi yang baik.

Penerapan manajernen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.

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

berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap
kebutuhan STAHN/lnstitusi di masa kini dan masa datang, efektif, efisien, dan
sesuai peraturan perundang-undangan.

Penjabaran prinsip rnanajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan Ketua dengan memperhatikan saran dan
masukan Senat.

Pasal 46

Ketua harus menjabarkan program kerja yang akan dicapai selama periode
jabatannya didasarkan pada visi, misi, dan program, disampaikan di hadapan

Senat untuk mendapatkan penyempurnaan dan persetujuan.

Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam upaya
peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi.

Setiap awal tahun anggaran, Ketua wajib menyampaikan RKT(Rencana Kerja

Tahunan) agar Senat mengetahui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1 ).

(4) Recana ...

(1)

(2)

(3)

(4\

(1)

(2)

(3)

/
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(4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun
berdasarkan pagu anggaran pemerintah dan perkiraan pendapatan dari sumber-
sumber lain, dan diajukan kepada Senat untuk mendapat penilaian,
penyempurnaan, dan Persetujuan.

(5) Rencana kerja tahunan yang telah disetujui Senat sebagaimana dimaksud pada
,ayat (4) dikonsultasikan kepada Direktur Jenderal.

(6) Apabila ada koreksi Direktur Jenderal atas rencana kerja tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Ketua melakukan penyesuaian-penyesuaian.

(7\ Rencana kerja yang sudah mendapatkan persetujuan Senat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) menjadi acuan bagi penilaian kinerja Ketua
oleh Senat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

(8) Segala bentuk perubahan terhadap program kerja harus mendapat persetujuan
Senat.

Pasal 47

(1) Ketua wajib menyampaikan laporan semester, tahunan dan akhir masa jabatan

kepada Menteri melalui Direktur Jenderalsetelah mendapatkan penilaian Senat.

(2) Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan
kegiatan akademik per program studi.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan capaian
program tahunan.

(4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
laporan pertanggungjawaban selama memangku jabatan sebagai Ketua.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di perpustakaan
Sekolah Tinggi agar dapat diketahui oleh umum.

Pasal 48

(1) Ketua menetapkan standar kinerja para pejabat Sekolah Tinggi yang bertanggung
jawab langsung kepadanya;

(2) Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua menyampaikan
laporan tertulis pelaksanaan dan pencapaian tujuan program secara berkala.

(3) Laporan sebagaimana drmaksud pada ayat (2), wajib ditempatkan di
perpustakaan Sekolah Tinggi,

(4) Ketua menilai kinerja akademik dan kinerja tahunan para pejabat yang

bertanggung jawab langsung kepadanya berdasarkan standar kinerja yang telah
ditetapkan.

(5) Penilaian kinefa dilakukan berdasarkan prinsip obyektivitas, berkeadilan, dan
akuntabel.

(6) Penilaian Ketua atas kinerja para pejabat yang bertanggung jawab langsung
kepadanya disampaikan secara tertulis.

(7) Ketua

/
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(7) Ketua dapat memberikan penghargaan kepada pejabat yang berprestasi sesuai
dengan kualitas kinerja yang bersangkutan.

(8) Pejabat yang dinilai memiliki kinerja di bawah standar dapat di berikan sanksi
oleh Ketua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan mengenai laporan dan akuntabilitas pejabaVpegawai selain sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja masing-
masing.

Bagian Ketiga
Pengang katan, Pemberhentian,

dan Masa Jabatan Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 50

(1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul dan pertimbangan
Senat.

(Z) Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat mengangkat Ketua tanpa melalui proses
pertimbangan Senat.

(3) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan
ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(4) Pengangkatan Ketua didasarkan pada potensi calon untuk meningkatkan kinerja
dan mutu Sekolah Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

(5) Apabila Ketua berhalangan tidak tetap Pembantu Ketua Bidang Akademik
bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.

(6) Apabila Ketua berhalangan tetap, Menteri mengangkat Ketua Sekolah Tinggi
yang bersifat sementara sampai dengan pengangkatan Ketua sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

(1) Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat
pertimbangan Senat.

(2) Masa jabatan Pembantu Ketua mengikuti masa jabatan Ketua.

(3) Pengangkatan Pembantu Ketua dilakukan oleh Ketua terpilih paling lambat dua
bulan setelah Pelantikan Ketua.

(4) Pembantu Ketua dapat drpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan
ketentuan tidak boleh lebrn dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(5) Apabila Ketua diganti secara definitif, semua Pembantu Ketua diganti.

(6) Apa:' ,a ...
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(6) Apabila salah seorang pembantu Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua

menunjuk seorang Pembantu Ketua lainnya sebagai Pelaksana Harian.

(7) Apabila Pembantu Ketua berhalangan tetap, Ketua mengangkat Pembantu
Ketua baru sebagai pejabat antar waktu berdasarkan tatacara pengangkatan
Pembantu Ketua.

Pasal 52

(1) Ketua dan Pembantu Ketua dapat diberhentikan darijabatannya, karena.

a. meninggal dunia;

b. permohonan sendiri;

c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional dosen,

d. masa jabatannYa berakhir;

e. diangkat dalam jabatan lain;

f. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan keientuan yang berlaku;

g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;

h. diberhentikan sementara darijabatan fungsional dosen; dan

i. untuk Ketua, dinilai tidak berprestasi berdasarkan kriteria penilatan yang

ditetapkan Menteri.

(2) Tata cara pemberhentian Ketua dan Pembantu Ketua sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Gara Pemberian Pertimbangan
Calon Ketua dan Calon Pembantu Ketua

Pasal 53

(1) Syarat calon Ketua adalah sebagai berikut:

a. beragama Hindu dan memiliki sradha yang baik;

b. berusia maksimal 57 tahun;

c. lulusan Program doktor (S3);

d. pegawai negeri sipil yang mendudukijabatan fungsional sekurang-kurangnya
lektor kepala;

e. apabila terpilih, bersedia melepaskan seluruh jabatan struktural yang sedang

dipangkunya, baik di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi ;

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

g. bersedia ...
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(2)

(3)

g. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Ketua secara tertulis;

h. menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:

1) visi dan misi kePemimPinan;

2) program peningkatan mutu Sekolah Tinggi selama empat tahun ke depan;

3) program peningkatan kualitds, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia
sivitas akademika;

4) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, agamis dan
ilmiah; danprogram pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan
akuntabilitas.

Dalam hal persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)

huruf c tidak dapat terpenuhi, maka dapat diangkat dari luar Sekolah Tinggi atau
dari Direktorat Jenderal Bimas Hindu atas rekomendasi Direktur Jenderal.

Tata cara pemberian pertimbangan Senat untuk pengangkatan calon Ketua
adalah sebagai berikut:

a. seleksi calon Ketua dilakukan oleh panitia seleksi yang di bentuk oleh Senat;

b. seleksi calon Ketua terbuka untuk pegawai negeri sipil Departemen Agama
yang memenuhi syarat, baik dari Sekolah Tinggi maupun dari luar Sekolah
Tinggi;

c. bakal calon Ketua minimal 3 (tiga) orang;

d. semua bakal calon Ketua yang sudah terdaftar memaparkan visi, misi dan
programnya di depan tim panel akademik yang dibentuk panitia seleksi terdiri
atas para pakar yang memiliki komitmen pada peningkatan kualttas Sekolah
Tinggi ;

e. anggota tim panel terdiri atas minimal 3 (tiga) sampai maksimal 5 (lima)

orang dan harus rnelibatkan anggota tim panel dari luar Sekolah Tinggi;

f. pemaparan visi, misi dan program bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud
pada huruf d dilakukan di dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus
untuk maksud tersebut dan terbuka untuk umum;

g. pengambilan keputusan Senat melalui rapat Senat yang diselenggarakan
khusus untuk maksud tersebut dan tertutup untuk umum;

h. pertimbangan Senat diberikan dengan memperhatikan indikator kualitas
bakal calon yang meliPuti:

1) memiliki kependidikan, berkomitmen pada peningkatan kualitas tinggi
lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan
integritas akademik maupun pribadi

2) visi dan misi kepemimpinan;

3) program peningkatan mutu Sekolah Tinggi selama 4 (empat) tahun ke

depan;
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(1)

j

k.

4) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia

sivitas akademika;

5) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, ilmiah dan

didukung dengan teknologi terkini;

6) program ,pelaksanaan efektivitas, eflsiensi, transparansi dan

akuntabilitas.

pertimbangan Senat menghasilkan 3 (tiga) nama calon Ketua yang

mendapat dukungan terbanyak pertama, kedua, dan ketiga dari anggota
Senat;

hasil pertimbangan Senat dianggap sah apabila rapat pemberian
pertimbangan tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota
Senat.

hasil pertimbangan Senat sebagaimana dimasud pada huruf j, harus sudah
diterima oleh Menteri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa
jabatan Ketua berakhir.

Pasal 54

Syarat calon Pembantu Ketua adalah:

a. beragama Hindu dan berakhlak mulia;

b. berusia maksimal 57 tahun;

c. lulusan program doktor (S3);

d. menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor;

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter
pemerintah;

f. bersedia dicalonkan menjadi Pembantu Ketua secara tertulis;

g. dapat bekerjasama dengan Ketua; dan

h. apabila terpilih, bersedia melepaskan seluruh jabatan struktural yang

dipangkunya, baik di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi ;

Dalam hal persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)

huruf c tidak dapat terpenuhi, maka dapat diangkat dari luar Sekolah Tinggi atau

dari Direktorat Jenderal Bimas Hindu atas rekomendasi Direktur Jenderal.

Pasal 55

Tata cara Pemberian Pertimbangan
sebagai berikut:

a. Ketua menyampaikan nama-nama
dua orang pada setiaP jabatan
dipertimbangkan;

Senat terhadap calon Pembantu Ketua

(2)

(1)

calon Pembantu Ketua masing-masing
Pembantu Ketua kepada Senat untuk

b. pertimbangan ...
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b. pertimbangan diberikan oleh Senat melalui musyawarah mufakat atau

Pemungutan suara;

c. hasil pertimbangan Senat dianggap sah apabila rapat Senat tersebut dihadiri

oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat; dan

d. hasil pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada huruf d harus sudah

diterilira oleh l(etua selambat-lambatnya dua bulan setelah pelantikan Ketua

terPilih.

(Z) Ketua atas nama Menteri mengangkat dan melantik Pembantu Ketua yang telah

mendaPat Persetujuan Senat.

Bagian Kelima

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan
Ketua Jurusan, sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi

Pasal 56

(1) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan Ketua setelah

mendaPat Pertimbangan Senat.

(2\ Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun'

(3) Masa jabatan Sekretaris Jurusan mengikuti masa jabatan Ketua Jurusan

(4) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dapat diangkat kembali dengan ketentuan

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

Pasal 57

(1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat

pertimbangan Senat'

(2) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun'

(3) Ketua program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih

dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Keenam

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan
Calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi

Pasal 58

(1) persyaratan calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi

adalah:

a. beragama Hindu dan berakhlak mulia;

b. berusia maksimal 57 tahun;

c. berpendidikan sekurang-kurangnya program magister (S2) diutamakan yang

linier dengan PendidikanYa;
e. menciuduki ...
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d. menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor;

e. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Jurusan/Program Studi yang

terkait,

f. bersedia dicalonkan menjadi Ketua atau Sekretaris Jurusan/Program Studi;

g. calon Ketua Jurusan/Program studi harus menyerahkan pernyataan tertulis

meliPuti: a

1) visi dan misi kePemimPinan;

2) program peningkatan mutu Jurusan/Program Studi selama empat tahun

ke dePan;

3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia. 
sivitas akademika;

4) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang agamis, ilmiah dan

asri; serta

5) program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan

akuntabilitas'

(2) Tata cara pengangkatan Ketua Jurusan, sekretaris Jurusan, dan Ketua Program

Studisebagai berikut.

a. Ketua menyampaikan nama calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan,

dan/atau t<etua' Program Studi masing-masing dua orang,_ yang telah

memenuhi syarat sebigaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Senat;

b. pertimbangan diberikan oleh Senat melalui musyawarah mufakat atau

pemungutan suara dalam rapat Senat;

c. dalam hal pemungutan suara, setiap anggota Senat memilih 1 (satu) dari 2

(dua) nama calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan/atau Ketua

etogram studi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; dan

d. hasil pertimbangan Senat dianggap sah apabila rapat Senat tersebut dihadiri

oleh minimal2lS (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan- 
Kepata Pusat dan KePala Unit

Pasal 59

(1) Kepala pusat dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Ketua'

(2) Masa jabatan Kepala Pusat dan Kepala Unit masing-masing 4 (empat) tahun'

(3) Kepala pusat dan Kepala Unit dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak

boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
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(4) Apabila Kepala pusat atau Kepala Unit berhalangan tidak tetap, Ketua menunjuk

Pelaksana Harian.

(5) Apabila Kepala Pusat atau Kepala Unit berhalangan tetap, atau berhenti

sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua mengangkat pejabat baru sesuai

Statuta.

' 
""gian 

KedelaPan

Persyaratan Kepala Pusat dan Kepala Unit

Pasal 60

(1) Persyaratan Kepala Pusat adalah:

a. beragama Hindu dan berakhlak mulia;

b. berusia maksimal 57 tahun;

c. berpendidikan sekurang-kurangnya program magister (S2) diutamakan yang

linier dengan PendidikannYa;

d. menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor;

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter

pemerintah;

f. memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan

hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik

maupun Pribadi;

g. memiliki program tertulis yang meliputi'

1) visi dan misi kePemimpinan;

2) peningkatan, mutu program dan kinerja lembaga selama 4 (empat)

tahun ke dePan; dan

3) pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas'

Bagian Kesembilan
Pengecualian Persyaratan Jabatan

Pasal 61

(1) Dalam hal persyaratan jabatan sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 62 ayat (1)

tidak dapat terpenuhi, maka dapat diangkat dari luar Sekolah Tinggr atau dari

Direktorat Jenderal Bimas Hindu atas rekomendasi Direktur Jenderal.

(2) Perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Direktur Jenderal'
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(1)

BAB VII

KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

Bagian Pertama

' Kurikulum' ' Pasal 62

Kurikulum disusun oleh masing-masing Program Studi/Jurusan memperhatikan
jenjang dan jenis pendidikan, kompetensi lulusan Jurusan/Program Studi, serta

lpiya pencapaian integrbsi kehinduan dan keilmuan sesuai dengan visi dan misi

SeX-olan Tinggi serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Kurikulum disusun mengacu pada kompetensi lulusan yang diharapkan.

Kompetensi lulusan meliputi aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan.
(2)

(3)

(4)

(5)

Kompetensi lulusan dikelomPokan
utama dan komPetensi tambahan.

menjadi. tiga: kompetensi dasar, kompetensi

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan

Sekolah Tinggi; kompetensi utama adalah kompetensi yang menjadi ciri_khas

Jurusan/Progor Studi dan wajib dimilliki setiap lulusan Jurusan/Program Studi;

dan kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar kompetensi dasar dan

kompetensi utama yang ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi atau yang dipilh

oleh mahasiswa.

Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pendapat pimpinan Jurus-

an/program Studi, para ahli di bidang yang bersangkutan baik lokal, nasional

maupun intemasional, masyarakat profesi, pengguna lulusan daniatau

mahasiswa.

Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel sehingga memungkinkan para

mahasiswa- mempunyai banyak pilihan terutama di bidang kompetensi

tambahan.

Kurikulum dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Ketua.

Bagian Kedua

Pengembangan Program Studi

Pasal 63

(1) Pendidikan akademik pada Sekolah Tinggi meliputi Program Sarjana

Jenis Jurusan/Program Studi pada Program Sarjana disesuaikan dengan

kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan sistem pendidikan nasional serta keperluan

akan pengembangan ilmu pengetahuan agama Hindu dan/atau seni.

pendidikan profesional pada Sekolah Tinggi terdiri atas program diploma, akta

serta program pendidikan profesional lain sesuai dengan perkembangan

Sekolah Tinggi.
(4) PenYelenggaraan ...

(6)

(7)

(B)

(z',)

(3)
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(4) Penyelenggaraan program-program pendidikan tersebut pada ayat (1) dan ayat
(3) diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

(5) Penambahan dan/atau pengurangan jenjang dan jenis Jurusan/Program Studi/
Konsentrasi/Spesialisasi ditetapkan atas persetujuan Senat dan/atau
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Agar jumlah dan jenis program studi relevan, secara periodik, Sekolah Tinggi
mengkaji dan mengkonsultasikannya dengan lembaga-lembaga pemakai lulusan
Sekolah Tinggi.

(7) Untuk melaksanakan fungsi yang terdapat pada ayat (5) dan ayat (6), Sekolah
Tinggi menyusun Rencana Induk Pengembangan (RlP) untuk jangka waktu
tertentu.

(8) Ketentuan lebih rinci mengenai pembukaan, penggabungan (merger) dan
penutupan Jurusan/Program Studi pada semua jenjang dan jenis pendidikan di

Sekolah Tinggi ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua atas usul Tim
Akreditasi yang ditunjuk untuk itu..

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENDIDI KAN

Bagian Pertama

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 64

(1) Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan setiap akhir semester genap
dalam satu tahun akademik.

(2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa ditetapkan berdasarkan Keputusan
Ketua.

(3) Warga Negara Asing dapat diterima menjadi mahasiswa setelah memenuhi
persyaratan dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang

berlaku.

Pasal 55

(1) Tahun Akademik bagi penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan
September dan berakhir bulan Agustus tahun berikutnya.

(Z) Tahun Akademik dibagi dalam dua semester, setiap semester minimum enam
belas minggu.

(3) Pada hari libur semester, dapat dilaksanakan semester pendek yang ketentuan
teknisnya ditetaPkan oleh Ketua.
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Bagian Kedua

Sistem Perkuliahan

Pasal 66

(1) Penyelenggaraan perkuliahan Jurusan/Program Studi dilakukan dengan
menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).

(2) Penyelenggaraan perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka,
kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri seperti seminar, simposium, diskusi
panel, lokakarya, praktikum, tutorial, dan/atau perkuliahan umum, penggunaan
electronic learning, kuliah kerja nyata, kegiatan korikuler, dan sebagainya atas
persetujuan Ketua.

(3) Beban studi minimum dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan suatu
Jurusan/Program Studi dalam setiap program pendidikan ditetapkan oleh Ketua
sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

(4) Kebijakan akademik Sekolah Tinggi yang lebih rinci ditetapkan dengan
Keputusan Ketua, dituangkan dalam buku pedoman akademik.

(5) Kebijakan akademik Jurusan/Program Studi ditetapkan oleh Ketua dengan
ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi.

(6) Penyusunan pedoman akademik ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua.

Bagian Ketiga

Bahasa Pengantar

Pasal 67

(1) Bahasa pengantar perkuliahan menggunakan Bahasa Indonesia.

(Z) Pada kelas internasional dan/atau apabila diperlukan, bahasa pengantar dapat
menggunakan bahasa asing.

Bagian Keempat

Administrasi Akademik

Pasal 68

(1) Administrasi akademik wajib direkam dan menyimpan layanan pendidikan yang

diberikan kepada mahasiswa serta hasilnya mulai dari penerimaan mahasiswa
baru, penyelenggaraan perkuliahan, ujian sampai pemberian ijazah serta
pelaporan.

(Z) Administrasi akademik dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi
manajemen berbasis teknologi modern sehingga mencapai tingkat pelayanan
prima.

,L
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Bagian Kelima
Upacara Akademik dan Upacara Resmi Lainnya

Pasal 69

(1) Upacara akademik diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi dalam rapat Senat
terbuka, dipimpin oleh Ketua

(2) Upacara akademif< sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. peringatan harijadi Sekolah Tinggi;

b. wisuda sarjana dan wisuda program diploma; dan

c. pengukuhan jabatan Guru Besar.

(3) Upacara akademik yang dilaksanakan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara sesuai martabat keilmuan dan
kepribadian bangsa I ndonesia.

(4) Tata cara dan penggunaan atribut upacara akademik ditetapkan dengan
keputusan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 7A

Upacara resmi lainnya diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi pada kegiatan.

a. pelantikan Ketua;

b. pelantikan pejabat Sekolah Tinggi;

c. penganugrahan penghargaan;

d. peringatan hari-hari besar nasional;

e. pembukaan kuliah perdana;

f. penerimaan tamu-tamu resmi Sekolah Tinggi; dan

g. dan lain-lain yang ditetapkan Ketua.

Bagian Keenam
Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi

Pasal 71

(1) Sekolah Tinggi wajib mengembangkan tridarma perguruan tinggi yang terdiri
atas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada mayarakat.

(2) Pendidikan diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan
unfuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

(3) Penelitian diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan
untuk menghasilkan hasil-hasil penelitian yang bermutu ilmiah tinggi dan dapat
mernberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dan/atau pemecahan masalah di masyarakat.

(4)Pengabdian ...



(4) pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terencana dan

akuntabel dan ditujukan untuk mengabdikan hasil-hasil pendidikan dan penelitian

yang dilakukan oleh sekolah Tinggi bermanfaat bagi masyarakat.

(1)

(2)

(1)

(21

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

' ' Bagian Ketujuh
Pengembangan LaYanan

Pasal72

pelayanan umum dan administrasi dikembangkan untuk menghasilkan
pelayanan prima.

Prinsip dan indikator pelayanan prirna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut oleh Ketua.

BAB IX

EVALUASI HASIL BELAJAR DAN PENJAMINAN MUTU

Bagian Pertama

Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 73

Evaluasi hasil belajar didasarkan pada penilaian terhadap kemajuan dan

kemampuan mahasiswa. Penilaian ini dilakukan secara berkala berupa ujian,

pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dosen dan/atau kegiatan

iainnya sesuai liekhususan bidangimata kuliah. Penilaian dapat dilaksanakan
pada setiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, atau

gabungan kegiatan-kegiatan terstru ktur I ai nnya.

Evaluasi hasil belajar harus meliputi aspek pengetahuan, sikap dan perilaku,

serta keteramPilan.

Ujian akhir program dapat diselenggarakan melalui ujian pelaksanaan tugas

akhir, ujian skripsi dan/atau bentuk ujian lainnya yang ditetapkan oleh masing-

masing Jurusan/Program Studi.

Evaluasi hasil belajar menghasilkarr nilai yang dinyatakan dalam huruf A, B, C,

D, E yang masing-masing setara dengan angka 4, 3,2, 1, 0-

Senat menetapkan standar minimum mutu soal ujian dan standar minimum

prosedur penyelenggaraan ujian untuk menjamin transparansi dan obyektivitas
penilaian kemajuan dan kemampuan mahasiswa'

Senat menetapkan prosedur penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa

antara mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan dan hasil ujian.

pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan

dengan Keputusan Ketua yang dimuat dalam Buku Pedoman Akademik.

Bagian Kedua ...

/
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Bagian Kedua

Penjaminan Mutu

Pasal 74

(1) Mutu hasil belajar setiap lulusan merupakan prioritas program penyelenggaraan
pendidikan di Sekplah Tinggi .

(2) Sekolah Tinggi memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap
mahasiswa yang dinyatakan lulus oleh Sekolah Tinggi telah memiliki mutu dan
daya saing yang tinggi.

(3) Untuk memberikan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah
Tinggi menetapkan standar minimum mutu lulusan untuk setiap
Jurusan/Program Studi.

(4) Standar minimum mutu lulusan Sekolah Tinggi adalah sebagai berikut:

a. memiliki kepribadian sebagai ilmuan Hindu Indonesia;

b. memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Sanskerta;

c. memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu agama Hindu
secara umum;

d. memiliki kemampuan memahami isi buku teks berbahasa Inggris dengan
lancar;

e. memiliki kemampuan menggunakan komputer dan mengakses informasi dari
internet;

f. memiliki kemampuan berfikir logis, kritis, analitis, ilmiah; dan

g. memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif

(5) Sekolah Tinggi menetapkan standar minimum mutu soal dan prosedur
pelaksanaan ujian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mencapai
standar minimum mutu lulusan yang telah ditetapkan.

(6) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setiap semester
dan/atau akhir tahun akademik.

(7) Setiap Jurusan/Program Studi dapat menetapkan standar minimum mutu lulusan
masing-masing sebagai tambahan atas standar minimum mutu lulusan yang
ditetapkan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai Jurusani
Program Studi yang bersangkutan.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6)
ditetapkan dengan keputusan Ketua.
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(1)

BAB X

KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN,
INTEGRITAS AKADEMIK DAN KODE ETIK

.'r,r, 'i:,.,",- - . 
elianPertama

Kebebasan Akademik
I

Pasal 75

Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika
untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai nilai-nilai

keiimUin, . k-eaga;naan d.an keindonesiaan secara bertanggung jawab dan

mandiri., " " ,,'''

Kebebds'an mimbai akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik
yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat di

kampus Sekolah Tinggisesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keagamaan.

Ketua :- menjarnin , dan mengupayakan agai sivitas akademika dapat
melaksanakan'kebeb'asan'akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam
rangka:pelaksanaan tugas dan fungsinya.secara.ffiandiri sesuai dengan aspirasi
pribadi dan dilandaSi oleh lorma ketlmuan dan kaidah'keagamaan.

Dalam meiaksahikan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik,
sivitas akademika harus ,mgngupayakan agar kegiatAn 'dan hasilnya dap,at

meningkatkan pelaksahaan kegiatan akademik Sekolah Tinggi .

Dalam melaksanakan kebebasan akademik sivitas akademika bertanggung
jawab secara pribadi atas: pelaksanaan.-dan hasilnya.sesuai dengan norrn€l

keilmuan dan kaidah ke.a-gamaan:

Dalam melaks.arAkan.kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik,
Ketua dapat. fnengizinkan' penggunaan sarana Sekolah Tinggi sepanjang
kegiatan tergeQuJ.,!^dak'ditujukan untuk merugikan orang lain dan/atau untuk

memperoleh |<bunlun ganl,rnateri'ba g i pri bad i ya ng melaku kan nya.

Senat merumuskan pengaturan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar
akademik dengan' lierp'edoman pada terwujudnya pengembangan diri sivitas
akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau kemanusiaan.

Bagian Kedua

Otonomi Keilmuan

Pasal 76

Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma

keilmuan yang harus ditaati oleh sivrtas akademika.

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sekolah Tinggi

dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

Senat menetdpt<dn pengatufan perwuludan otonomi keilmuan di Sekolah Tinggi.
t 

. 

-;.. 

.. 
.,' t

Bagian Ketiga ...
"i.

' - .l

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7\

(1)

(2)

(3)
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(2)

(3)

Bagian Ketiga
Integritas Akademik

Pasal 77

(1) Integritas akademik merupakan kejujuran,^keterbukaan, dan tanggung jawab

yrn! h"rus dimiliki oleh sivitas akademika Sekolah Tinggi dalam melaksanakan

kegiatan akademilt'

lntegritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus menjadi acuan bagi

seluruh kegiatan akademik di Sekolah Tinggi .

Dosen, peneliti, dan mahasiswa Sekolah Tinggi wajib mentaati ketentuan

integritas akademik.

(4) Senat menetapkan ketentuan yang menyangkut integritas akademik sivitas

akademika.

Bagian KeemPat
Kode Etik

Pasal 78

(1) Dalam berbicara, berpenampilan, berpakaian, dan berperilaku setiap warga

kampus wajib mentaati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, keilmuan

dan keindonesiaan.

(Z) Dalam hal berbicara, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kejujuran

dan tidak merugikan Pihak lain.

(3) Dalam hal berpakaian, setiap warga kampus wajib menggunakan asas

kesederhanaan dan kewajaran/sopan.

(4) Dalarn hal berperilaku, setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi akhlak

mulia.

(S) Setiap warga kampus wajib menjaga kredibilitas dan kejujuran akademik; tidak

melaiukan hal-hal seperti: memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang

tidak kredibel; melakukan plagiat karya ilmiah; menggunakan iiazah, gelar

akademik atau sebutan lulusan yang tidak sesuai dengan peraturan dan/atau

berbagai tindakan ketidakjujuran ilmiah lainnya.

(6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan

otonomi keilmuan, sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi dan

tidak merugikan Sekolah Tinggi.

(T) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi

keilmuan diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta seni yang bernafaskan Hindu dan pembangunan kemanusiaan.

(g) Sekolah Tinggi menjunjung tinggi kebebasan dan etika akademik serta toleransi

dalam Perbedaan PendaPat.

(g) Setiap warga kampus wajib menlujung tinggi etika akademik dan menghargai

pendapat dan penemuan ilmiah larnnya.

(10)Kebebasan.
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(10) Kebebasan dan etika akademik ditanamkan oleh sekolah Tinggi kepada

mahasiswa sejak awal perkuliahan dan dalam berbagai kegiatan akademik

lainnya.

(11) Senat menetapkan kode etik yang wajib ditaati oleh warga kampus'

(12) Sekolah Tinggi dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik untuk menjamin
''-' 

felaksanaari-t<oOe etik dan memeriksa pelanggaran terhadap kode etik yang

dilakukan oleh warga kamPus'

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 79

(1) Warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku'

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa. pelanggaran

terhad'a-p kode eilklkademik, perusakan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi'

(3) pencabutan gelar akademik dan/atau sebutan lulusan yang diperoleh dari

Sekolah Ting{i karena pelanggaran etika akademik hanya dapat dilakukan oleh

Ketua atas d-asar pertimbangan tim yang ditunjuk untuk itu dan berdasarkan

persetujuan Senat.

(4) Setiap warga kampus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan atas

nama pribadi atau kelomPok.

(5) Kegiatan sivitas akademika di luar kampus yang mengatasnamakan Sekolah

Tin-ggi tanpa izin tertulis Ketua dapat dikenai sanksi'

(6) pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa dengan alasan akademik dan

non akademik dilakukan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

(T) Sivitas akademika yang dikenai sanksi diberi kesempatan membela diri pada

forum yang dibentuk untuk keperluan itu'

(g) Ketentuan mengenai sanksi dan prosedur pemeriksaan terhadap warga kampus

yang melanggar kode etik ditetapkan oleh Senat'

BAB XI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama

Gelar dan Sebutan Lulusan

Pasal 80

(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang

dibebankan ialam mengikuti suatu JurusaniProgram Studi berhak mendapatkan

ijazahdan gelar akademik dan atau sebutan profesi'

(2)Gelar

a1
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(Z) Gelar akademik dan/atau sebutan profesi mengikuti ketentuan yang diatur oleh

Menteri.

(3) Gelar atau sebutan lulusan dicantumkan dalam liazah.

(4) ljazah dan transkrip akademik dibuat dalam bahasa lndonesia, dan dapat\ / 
diOerikan terjemahan ijazah resmi dan transkrip akademik dalam bahasa asing

lainnYa dari Sekoldh Tinggi.

(5) Bentuk, ukuran, isi, dan bahan iiazah serta kewenangan penandatanganan di-

atur dengan kePutusan Menteri'

(6) ljazah program sarjana (S1) ditandatangani oleh Ketua dan Pembantu Ketua

Bidang Akademik'

(T) pedoman penerbitan ijazah dan transkrip akademik ditetapkan dengan

keputusan Ketua'

Bagian Kedua

Pemberian Penghargaan

Pasal 81

(1) sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa,

karyawan/pe-glwai,' pejabat struktural dan fungsional, serta pihak lain, yang

dinilai berjasi atau berprestasi dalam kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi-

(2) Penghargaan dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestast

afad'emi[ dan/atau non akademik, penghargaan jasa yang luar biasa dalam

bidang ilmu pengetahuan agama Hindu, senibudaya, dan kemanusiaan'

(3) penghargaan dapat diberikan kepada perorangan (warga sivitas akademika atau

lainriya), lembaga pemerintah, atau lembaga nonpemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Surat

Keputusan Ketua.

BAB XII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 82

(1) Dosen adalah pendidik yang diberi tugas utama merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian

kepada masYarakat.

(Z) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan

diang'kat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan bertugas

mela-ksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dam

pelayanan teknis Sekolah Tinggi.

(3)Tenaga
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(3) Tenaga kependidikan Sekolah Tinggi terdiri atas:

a. tenaga penunjang akademik, dengan tugas
kegiatan akademik; dan

b. tenaga administrasi, dengan tugas utama
teknis administratif.

utama membantu pelaksanaan

menyelenggarakan pelayanan

g

h.

i.

Pasal 83

Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen wajib:

a. membuat desain mata kuliah berdasarkan tujuan mata kuliah yang tertera dalam
kurikulum dan harus disetujui oleh tim akademik Program Stud!.

b. membuat silabus berdasarkan desain mata kuliah yang sudah dibuat dan harus
disetujuioleh tim akademik Program Studi.

c. membagikan silabus kepada mahasiswa di awal perkuliahan.

d. menjelaskan kepada mahasiswa tentang pentingnya integritas akademik, hak dan
kewajiban mahasiswa dalam mata kuliah tersebut;

e. memberikan kuliah sesuai dengan silabus yang telah disepakati;

f. mendidik mahasiswa untuk menjadi calon ilmuwan Hindu dengan standar mutu
yang tinggi;

mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa secara obyektif dan adil;

mengembalikan pekerjaan mahasiswa yang sudah dinilai kepada mahasiswa,

membagikan kuisioner evaluasi cara mengajar dosen kepada mahasiswa pada
hariterakhir kuliah, sebelum ujian akhir;

j. menyerahkan nilai hasil evaluasi mahasiswa ke bagian administrasi akademik
tepat pada waktunya.

k. membuat evaluasi diri tentang kinerjanya sebagai dosen, setiap tahun dan
menyerahkannya kepada Ketua Program Studi;

k. membaca hasil evaluasi mahasiswa dan memanfaatkan komentar mahasiswa
dalam evaluasi tersebut untuk meningkatkan profesionalisme; dan

l. merevisi desain mata kuliah dan silabus paling lama setiap 2 (dua) tahun guna
menampung perkembangan mutaknrr di bidang ilmu dan/atau di bidang
pembelajaran.

Pasal 84

(1) Dosen yang diangkat memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata dua
(S2) untuk program diploma atau program sarjana.

(2) Dosen yang diangkat telah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada
perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, memiliki jabatan akademik
sekurang-kurangnya asisten ahli. dan memiliki sertifikat mengajar yang
dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan
tenaga kependidikan.

/*
i9

(3) Dosen.



(3) Dosen terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.

(4) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap di
Sekolah Tinggi baik berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun dosen
kontrak Sekolah Tinggi.

(5) Dosen luar biasa adalah, dosen yang bukan tenaga tetap di Sekolah Tinggi.

(6) Dosen tamu adalah'mereka yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di
Sekolah Tinggi selama jangka waktu tertentu.

(7) Jenjang jabatan akademik dosen diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 85

(1) Pemilihan dan pengangkatan tenaga dosen berdasarkan kualifikasi dan
kebutuhan.

(2) Pengangkatan tenaga dosen diusulkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi
kepada Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 86

(1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan yang sama untuk
membina dan mengembangkan karier.

(2) Peraturan pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua.

(3) Senat menentukan prioritas pembinaan tenaga kependidikan dengan
mernperhatikan pengembangan kelembagaan.

(4) Program pengembangan karier dalam jabatan dilaksanakan oleh Ketua atas usul
Senat dan/atau oleh Tim yang bertugas untuk itu.

(5) Program pengembangan karier dalam jabatan diadakan dengan:

a. memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
b. kebutuhan kelembagaan.

Pasal 87

(1) Kriteria untuk promosi jabatan ditentukan oleh Ketua berdasarkan usul Senat
dan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kriteria promosijabatan bersifat terbuka dan jelas.

(3) Promosijabatan strukturaf dilakukan dalam lingkup Sekolah Tinggi.

(4) Promosi jabatan fungsional dilakukan secara programatik.

(5) Promosi jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi
kerja yang bersangkutan.

Pasal 88
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 88

Setiap tenaga kependidikan Sekolah Tinggi berhak untuk :

a. mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;

b. menoetahui peraturan kriteria promosi, dan

.. rer-p"rolen' penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.

Setiap tenaga kependidikan Sekolah Tinggi berkewajiban untuk mentaati Statuta

dan ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB XIII

MAHASISWA, ALUMNI, DAN PERSATUAN ORANG TUA MAHASISWA

Bagian Pertama
Mahasiswa

Pasal 89

Persyaratan untuk menjadi mahasiswa program sarjana dan program diploma

Sekolah Tinggi adalah:

a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus pendidikan

menengah, atau sesuai dengan ketentuan; dan

b. memiliki kemampuan yang disyaratkan.

Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi setelah

memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

persyaratan lebih lanjut untuk menjadi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan

Ketua.

Pasal 90

Mahasiswa mempunyai hak untuk menggunakan kebebasan akademik secara

bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma

Hindu yang berlaku dalam lingkungan akademik.

Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran,

bimbingan dosen, layanan informasi dan kesejahteraan, serta layanan bidang

akademik sesuaidengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan'

Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan Sumberdaya yang ada melalui

organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi.

Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran
proses belajar dan menyelesaikan studi sesuai persyaratan dan ketentuan yang

ditetapkan.

Mahasiswa mempunyai hak untuk alih program studi atau pindah ke perguruan

tinggi lain sesuai Persyaratan.
Pasal 91 ..
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Pasal 91

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi integritas akademik

dalam melaksanakan kegiatan akademiknya.

(2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan
pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut

sesuai dengan ketentuan.

(3) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan/ketentuan

serta norma keagamaan dan norma akademik yang berlaku di Sekolah Tinggi.

(4) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut memelihara sarana dan prasarana

serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Tinggi-

(5) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menghargai ilmu agama, ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni-

(6) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjaga kewibawaan dan nama baik

Sekolah Tinggi .

(T) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

(B) Senat menetapkan Pedoman Perilaku bagi mahasiswa, dan ketentuan mengenai
prosedur pemeriksaan dan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar Pedoman

Perilaku.

Pasal 92

Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi diselenggarakan dari, oleh, dan

untuk mahasiswa.

Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan
kegiatan peningkatan akhlakul karimah, ibadah, penalaran, minat, bakat,

kepekaan Sosial, dan kesejahteraan kemahasiswaan dalam Sekolah Tinggi.

(3) Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi dibentuk dan diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan.

Organisasi kemahasiswaan wajib memiliki kode etik dan/atau pedoman perilaku

bagi para anggotanYa.

Organisasi kemahasiswaan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di

lingkungan Sekolah Tinggi .

Organisasi kemahasiswaan yang meianggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dapat dikenai sanksi oleh Ketua berdasarkan ketentuan yang

ditetapkan oleh Sekolah Tinggi.

pedoman tentang organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi ditetapkan

dengan keputusan Ketua.

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

t1aT,-
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Bagian Kedua

Alumni

Pasal 93

(1) Alumni Sekolah Tinggi dapat membentuk organisasi-organ.isasi alumni dalam

upaya menunjang.tercapainya tujuan Sekolah Tinggi-

(2) Organisasi alumni dapat dibentuk pada tingkat Jurusan/Program Studi.

(3) Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ketentuln lainnya yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh

alumni dalam suatu rnusyawarah alumni.

(4) Kepengurusan alumni tingkat Sekolah Tinggi disahkan oleh Ketua, tingkat

LuiusanlProgram Studi oleh Ketua Jurusan/Program Studi, atau semua tingkat

dapat disahkan oleh Ketua sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah

alumni.

(5) Hubungan ikatan alumni dengan almamater. bersifat kekeluargaan dan

didasaikan kepada kesamaan visi, misi dan aspirasi serta untuk melestarikan

hubungan emosional antara alumni dengan Sekolah Tinggi sebagai

almamaternYa.

(6) Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk:

a. mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni;

b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan Tridarma

Perguruan Tinggi,

c. menjalankan usaha dan memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan

almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni;

d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan serta penerapan

keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan

almamatefi dan

e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.

(7) Organisasi alumnitunduk pada peraturan Sekolah Tinggi'

(8) Ketentuan mengenai organisasi alumni ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Bagian Ketiga

Persatuan Orang Tua Mahasiswa

Pasal 94

(1) persatuan Orang Tua Mahasiswa (POM) adalah organisasi yang dibentuk dan

diselenggarakan dari dan oleh orang tua mahasiswa Sekolah Tinggi.

(2) POM dibentuk pada tingkat Sekolah Tinggi.

(3) Organisasi POM dibentuk dengan tujuan untuk membantu Sekolah Tinggi dalam

peningkatan penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahaSiSWa.

(4)Hubungan ..
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(4) Hubungan kerja POM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan-
ketentuan lain yang menyangkut organisasl PoM disusun sendiri oleh orang tua
mahasiswa dalam suatu musyawarah orang tua mahasiswa.

(5) Kepengurusan POM disyahkan oteh Ketua.

(6) Ketentuan mengen_ai organisasi POM ditetapkan dengan keputusan Ketua.

BAB XIV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 95

(1) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah Tinggi
dapat diperoleh dari pemerintah, bantuan masyarakat, serta pihak lain.

(2) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari bantuan masyarakat dan pihak lain
menjadi milik dan bagian dari barang inventaris. Sekolah Tinggi, kecuali ada
perjanjian tertentu.

(3) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk
menunjang keberhasilan pendidikan di Sekolah Tinggi.

(4) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi menjadi barang mitik
negara.

(5) Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk
mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan piasarana lainnya bagi
kepentinga n pendidikan.

Pasal 96

Ketentuan tentang pengelolaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana Sekolah
Tinggi ditetapkan dengan keputusan Ketua sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 97

(1) Pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh dari sumber Pemerintah, pemerintah
Daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah, termasuk sumber yang berasal
dari luar negeri.

(2) Dana yang diperoleh dari Pemerintah adalah perolehan dana yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran peidapatan dan
Belanja Daerah.

(3) Penggunaan dana yang berasal darr Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(4) Dana...
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Pasal 98

Beban anggaran sebagai akibat pengembangan organisasi dan tata kerja di luar

organisasi-ctan tata kerjl berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 250 Tahun

ZiOt tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri

Tampung eenyang Palangka Raya dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde

Pudja Mataram ditanggung oleh Sekolah Tinggi'

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari

sumber-sumber sebagai berikut.
a. sumber Pembinaan Pendidikan;
b. biaya seleksi ujian masuk; dan !!

c. usaha-usaha lainnya, sesuai ketentuan'

penggunaan dbna yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat-[+;, berpedoman kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan

eiektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 99

penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana baik yang berasal dari pemerintah,

masyarakat atau 
-sumoer 

lainnya, termasuk yang berasal dari luar negeri dikelola oleh

Set<olan Tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku'

BAB XVI

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 100

penjabaran tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan yang meliputt

kurikulum, mutu, tenaga kependidikan, mahasiswa, pelaksanaan pendidikan'

sarana dan praSaran-a, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian.

keuangan dan inventaris barang milik negara, dan kerumahtanggaan ditetapkan

oleh Direktur Jenderal.

pengawasan ditujukan untuk pengendalian mutu program akademik dan non

akaJemik yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi'

Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengarr

r"n-gl(ali proses, ketuaran, dan kegunaan tiap program akademik.

Standar penilaian mutu ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengar

ketentuanyang berlaku yang diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional.

(5)Langkah-langkah .
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(5) Langkah-langkah pembinaan dilakukan
hasil penilaian oleh Badan Akreditasi
ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

oleh Direktur Jenderal setelah menerima
Nasional, dan/atau Tim Evaluasi yang

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BAB XVII

KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 101

Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu akademik, penelitian,

pengabdian pada masyarakat, dan fasilitas kampus.

Kerjasama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan baik

secara moril maupun materiil menurut kepentingan Sekolah Tinggi.

Kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi/lembaga-lembaga di dalam

maupun di llar negeri berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Kerjasama daPat berbentuk:

a. kontrak manajemen;

b. program kembaran;

c. program Pemindahan kredit;

d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan

akademik;

e. pemanfaatan bersama sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam
pelaksanaan kegiatan akademik;

f. penerbitan bersamakarya ilmiah;

g penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan

h. bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu.

Kerjasama dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a' huruf b'

dan huruf c hanya dapat dilaksanakan sepanjang Program Studi dari perguruan

tinggi tersebut telah terakreditasi.

Ketentuan teknis penyelenggaraan kerjasama ditetapkan berdasarkan

keputusan Ketua.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
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