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SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 010/STIMA-IMMI/YMBS/UB.1/IX/2015
Tentang
STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI
YAYASAN MITRA BANGSA SEJAHTERA
Menimbang:

Mengingat:

a.

Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi,
membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan
iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;

b.

Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas
menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan
pengajaran, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;

c.

Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu
dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin
kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi
muda yang sadar akan masa depannya;

d.

Bahwa Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, bertanggungjawab terhadap
pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya
bertumpu kepada kepentingan masyarakat;

e.

Bahwa Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, mengikuti Statuta yang
berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014, tentang Pedoman Statuta dan
Organisasi Perguruan Tinggi.

f.

Bahwa Statuta merupakan pedoman dasar di dalam menyelenggarakan
kegiatan pendidikan, yang secara operasional dijabarkan ke dalam
berbagai bentuk peraturan dan keputusan.

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan;

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, tentang
Guru dan Dosen;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;
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5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional;

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang
Peraturan Pemerintah tentang Dosen;

7.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.67 Tahun 2008 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan
Tinggi dan Pimpinan Fakultas

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengendalian Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 139
tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi
Perguruan Tinggi;
12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 234/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan
Tinggi;
13. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan
Tinggi;
14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Mitra Bangsa
Sejahtera;
15. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Tahun
2013-2035.
MEMUTUSKAN
Menetapkan: STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI JAKARTA, sebagai
berikut :
MUKADIMAH
Perguruan Tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau kesenian, sebagai suatu komunitas ilmiah yang penuh cita-cita luhur guna
mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana
diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
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Selanjutnya, berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku, disusunlah Statuta Sekolah
Tinggi Manajemen IMMI (STIMA IMMI), yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk
pengembangan modal intelektual, merencanakan pengelolaan organisasi, mengembangkan
program, dan menyelenggarakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Statuta STIMA IMMI ditetapkan sebagai
berikut.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Beberapa Pengertian
Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :
1.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara;

2.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.

Pendidikan Nasional adalah sistem pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa
Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai
keagamaan, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman;

4.

Tujuan Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, toleran,dan
bertanggung jawab;

5.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pendidikan nasional;

6.

Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional, yaitu Menteri yang bertanggung jawab
atas bidang pendidikan nasional;

7.

STIMA IMMI adalah akronim dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI;

8.

Yayasan adalah Yayasan Mitra Bangsa yang merupakan Badan Penyelenggara
Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) dan berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan
Akte Notaris Nomor 28 tanggal 07 Juli 2000, tanggal 02 Mei 2009 dengan Akta Notaris
Dirwani Evy Yuswita Harahap, SH akte tersebut yang diperbarui dengan Nomor 01,
pada tanggal 16 Oktober 2015 akte No. 05 kembali diperbaharui dengan nama Yayasan
Mitra Bangsa Sejahtera;

9.

Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang bertugas sehari-hari sebagai bagian
tidak
terpisahkan
dari
Yayasan,
dibentuk
oleh
Yayasan
untuk
menjalankan/menyelenggarakan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI;
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10.

Sekolah Tinggi Manajemen IMMI yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 132/D/O/1993 bertanggal 11
September 1993 diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Bangsa Sejahtera, selanjutnya
disebut STIMA IMMI;

11.

Statuta adalah landasan dan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang
dipakai sebagai acuan perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan
kegiatan fungsional yang sesuai dengan tujuan STIMA IMMI. Statuta berisi dasar-dasar
umum yang dipakai sebagai rujukan pengembangan STIMA IMMI, peraturan umum,
peraturan akademik, dan prosedur operasional termasuk peraturan umum karyawan
yang berlaku di STIMA IMMI. Statuta ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

12.

Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal merupakan jenjang pendidikan setelah
pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma atau vokasi, sarjana,
magister, spesialis, profesi yang diselenggarakan oleh STIMA IMMI.

13.

Pendidikan dilaksanakan dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas
pilihan dan waktu program lintas satuan dan jalur pendidikan (multientry-multiexit
system); peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program
pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan
berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh;

14.

Pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan
berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian,
serta berbagai kecakapan hidup yang bermanfaat bagi masyarakat;

15.

Tridarma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran, dan penelitian,
serta pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;

16.

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan
tersedianya bahan/sumber belajar bagi peserta didik di dalam suatu lingkungan belajar
yang beratmosfir akademik, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik;

17.

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi
maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya, yang
digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi;

18.

Kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen IMMI adalah Kurikulum yang ditetapkan
sendiri oleh STIMA IMMI sesuai dengan sasaran program studi dengan berpedoman
kepada kurikulum yang berlaku secara nasional;

19.

Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah Sistem Kredit untuk suatu
program studi dengan berpedomana kepada kurikulum yang berlaku secara nasional;

20.

Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama kepada penguasaan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, terdiri atas program jenjang sarjana
dan pascasarjana;

21.

Program Pendidikan Sarjana adalah program pendidikan akademik pada jenjang sarjana
(Strata 1/S1);

22.

Program Pendidikan Pascasarjana adalah program pendidikan akademik pada jenjang
setelah jenjang sarjana (Strata 2/S 2 dan Strata 3/S 3);
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23.

Pendidikan Profesi (profesional) adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan
sarjana yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompentensi
untuk suatu pekerjaan/profesi dengan persyaratan keahlian tertentu;

24.

Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik
untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan
program pendidikan sarjana. Pendidikan Vokasi menitik beratkan pada kesiapan
penerapan keahlian tertentu dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian pada jenjang pendidikan diploma;

25.

Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang selain menyelenggarakan pendidikan
akademik, juga menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi di dalam satu
disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan jika memenuhi syarat
dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;

26.

Program Sarjana adalah unsur pelaksana dan pengembang akademik STIMA IMMI di
dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk program jenjang
sarjana (Strata 1/S 1);

27.

Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana dan pengembang akademik STIMA
IMMI di dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk program
jenjang magister (Strata 2/S 2) dan program jenjang doktor (Strata 3/ S3);

28.

Program Profesi adalah unsur pelaksana dan pengembang STIMA IMMI di dalam
penerapan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk
pekerjaan/profesi dengan persyaratan keahlian khusus;

29.

Program Vokasi adalah unsur pelaksana dan pengembang STIMA IMMI di dalam
penerapan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk program
jenjang diploma dan/atau sertifikasi;

30.

Program Studi adalah unsur di dalam STIMA IMMI yang melaksanakan dan
mengembangkan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan
pendidikan akademik dan/atau vokasional/ profesional yang diselenggarakan atas dasar
suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan,
keterampilan, dan mengembangkan sikap sesuai sasaran kurikulum;

31.

Dewan Penyantun adalah dewan yang beranggotakan warga masyarakat yang
terkemuka di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan/atau
dunia usaha, yang berketetapan (committed) turut memajukan serta mengembangkan
pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI;

32.

Senat adalah Senat Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, yaitu badan normatif dan
perwakilan tertinggi di tingkat STIMA IMMI, terdiri atas Senat Perguruan Tinggi
(Institut);

33.

Pimpinan adalah Pimpinan STIMA IMMI yang terdiri atas Ketua dan para Pembantu
Ketua;

34.

Ketua adalah Ketua STIMA IMMI, yaitu Ketua STIMA IMMI seperti yang dimaksud
di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

35.

Kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen IMMI adalah kurikulum yang ditetapkan
sendiri oleh Sekolah Tinggi Manajemen IMMI sesuai dengan Sasaran Program Studi
dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku secara nasional;
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36.

Sistem kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah Sistem Kredit untuk suatu
program studi dari suatu program pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit
waktu terkecil;

37.

Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan
penerapan keahlian tertentu.

38.

Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada
kesiapan penerapan keahliaan tertentu.

39.

Akreditasi adalah pengakuan atas mutu program studi oleh Badan Akreditasi Nasional
(BAN)-PT terhadap STIMA IMMI karena telah memenuhi standar baku mutu yang
ditetapkan;

40.

Akreditasi adalah pengakuan atas mutu program studi oleh Badan Akreditasi Nasional
(BAN)-PT terhadap STIMA IMMI karena telah memenuhi standar baku mutu yang
ditetapkan;

41.

Sivitas Akademika adalah satuan warga masyarakat ilmiah terdiri dari dosen,
mahasiswa, dan alumni;

42.

Dosen adalah tenaga pendidik akademik atau kependidikan yang berdasarkan
pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan dan Pengawai Negeri Sipil (PNS)
yang ditempatkan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di STIMA
IMMI dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,
menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, penelitian, dan
pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;

43.

Peserta didik adalah mahasiswa yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui
proses pembelajaran yang tersedia pada program pendidikan di STIMA IMMI;

44.

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar sebagai peserta program
pendidikan di STIMA IMMI menuju gelar akademik atau sebutan
vokasional/profesional, dan merupakan bagian dari sivitas akademika;

45.

Karyawan adalah tenaga akademik dan tenaga pendukung akademik STIMA IMMI,
termasuk laboran, pustakawan, administrasi non akademik, baik tetap maupun waktu
tertentu;

46.

Alumni adalah para lulusan yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan
tertentu;

47.

Peraturan STIMA IMMI adalah peraturan berisikan ketentuan umum yang mengatur
kebijakan di dalam pengelolaan STIMA IMMI, disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan
STIMA IMMI di dalam bentuk Surat Keputusan Ketua atau Surat Keputusan Pimpinan
dan Surat Edaran STIMA IMMI;

48.

Ketetapan/Keputusan STIMA IMMI adalah ketetapan/keputusan yang berkenaan
dengan kebijakan pengelolaan STIMA IMMI, dikeluarkan melalui rapat Pimpinan dan
ditandatangani oleh Pimpinan STIMA IMMI sesuai prinsip tata-kelola (governance)
yang baik dan prinsip pembagian wewenang dan tanggung jawab (delegation of
authority).
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BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
Pasal 2
Visi
Visi menjadi lembaga pendidikan tinggi manajemen yang unggul dan berkomitmen pada
pengembangan etika bisnis, profesional dan berjiwa kepemimpinan dengan berlandaskan
pembentukan karakter yang inspiratif dan inovatif.
Pasal 3
Misi
1.

Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
memiliki moral dan budi pekerti yang luhu; dan

2.

Membekali lulusannya dengan pengetahuan kewirausahaan;

3.

Pengelolaan STIMA IMMI dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata
pamong yang baik;

4.

Menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada
mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan
memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat;

5.

Mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi, indutri,
masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian
dan pengembangan masyarakat.
Pasal 4
Tujuan

1.

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, menumbuhkan, dan merekatkan rasa persatuan dan
kesatuan bangsa dengan di landasi nilai, etika akademik, moral, iman, dan taqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.

Mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa, dan menghasilkan lulusan yang
berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan,
berkepribadian luhur dan mandiri, mempunyai kemampuan profesional dan etika
profesi, memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, mempunyai kemampuan
untuk mengembangkan diri dan mampu bersaing.

3.

Menumbuhkan iklim akademik yang kondusif, yang dapat menumbuhkan sikap
apresiatif, partisipatif dan kontributif dari tingkat akademika, serta menjunjung tinggi
tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang
dinamis dan harmoni.

4.

Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan bagi kebutuhan pembangunan SDM di
tingkat nasional.
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5.

Mengembangkan sistem jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri,
lembaga pemerintah dan lembaga lain pada tingkat nasional maupun regional yang
dilandasi etika akademik, manfaat dan saling menguntungkan.

6.

Mengembangkan hasil penelitian terapan ilmu pengetahuan dan keahlian manajemen
secara nyata dan berhasil guna.

7.

Menyebarkan hasil penelitian terapan, kajian maupun paket ilmu pengetahuan dan
keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip
etika profesi Manajemen.
BAB III
IDENTITAS
Pasal 5
Jati Diri

STIMA IMMI berkedudukan di Jl. Raya Tanjung Barat No. 11 Jakarta Selatan yang didirikan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 132/D/O/1993 bertanggal
11 September 1993, merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan dan
dimiliki Yayasan Mitra Bangsa Sejahtera yang berlandaskan pada asas kualitas, pemerataan,
relevansi, efisien kemandirian, kemitraan, akuntabilitas, profesionalisme dan pengembangan.
Pasal 6
Hari Jadi
Dies Natalis STIMA IMMI ditetapkan setiap tanggal 07 Juli.
Pasal 7
Lambang dan Logo
1.

STIMA IMMI memiliki lambang dan logo.

2.

Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bingkai segi lima berwarna
merah marun yang didalamnya terdapat lembaran buku terbuka berwarna putih yang
menopang pena berwarna hitam dan putih serta obor berwarna merah.

3.

Lambang STIMA IMMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Makna sebagai
berikut :
a.

Bingkai segilima berwarna merah marun mengandung makna semangat perjuangan
dari civitas akademika dalam merealisasikan harapan kader bangsa dalam
menuntut ilmu pengetahuan di perguruan tinggi.

b.

Lembaran buku terbuka sebanyak 3 halaman berwarna putih mengandung makna
membuka tabir ketertinggalan melalui Tridharma perguruan tinggi.

c.

Pena berwarna hitam dan putih mengandung makna tekad keras dalam membentuk
etos didik dan etos kerja yang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang
bathil.
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d.

Obor berwarna merah mengandung makna dian atau asa yang tidak pernah padam
untuk mengapai cita-cita.

4.

Lambang STIMA IMMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

5.

Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lambang STIMA-IMMI dengan
menambahkan tulisan STIMA IMMI secara horizontal di bawah Lambang STIMAIMMI

6.

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang dan logo diatur dengan Peraturan
Ketua
Pasal 8
Bendera

1.

STIMA-IMMI mempunyai bendera berbentuk empat persegi panjang dengan
perbandingan ukuran panjang berbanding lebar (3:2) berwarna putih di tengah terdapat
lambang STIMA-IMMI.

2.

Bendera program studi dibedakan dengan warna kuning untuk Strata dua (S2), biru
untuk strata satu (S1) dan hijau untuk diploma tiga (D3).

3.

Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

4.

Bendera digunakan/dikibarkan disebelah kiri bendera nasional pada kegiatan¬-kegiatan
resmi institusi atau kegiatan lain yang dipandang perlu dengan makna penghormatanpenghormatan terhadap almamater.
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Pasal 9
Pataka
1.

STIMA-IMMI mempunyai pataka berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran
lebar 60 cm dan tinggi 100 cm berwarna kuning emas dengan tepi berumbai berwarna
sama panjang 10 cm, serta berisi lambang STIMA-IMMI bergaris tengah 40 cm.

2.

Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

3.

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Pataka diatur dengan peraturan Ketua.
Pasal 10
Hymne Sekolah Tinggi Manajemen Immi
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Pasal 11
Mars Sekolah Tinggi Manajemen IMMI
A = do Cipt

: Mohamad Ilmi, M.Ec.
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Pasal 12
Busana
1.

STIMA-IMMI mempunyai busana akademik dan busana almamater.

2.

Busana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut terdiri atas
busana pimpinan, busana guru besar, dan busana wisudawan.

3.

Busana akademik sebagaimana dimaksud pada (2) berupa toga, kida-kida (sayap) dan
topi berwarna hitam, kalung perak dan atribut lainnya.

4.

Busana almamater sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa jaket berwarna merah marun,
serta atribut lainnya.

5.

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater
diatur dengan Peraturan Ketua.
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BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 13
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
(1)

(2)

(3)

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di STIMA IMMI meliputi:
a.

Penyelenggaraan Pendidikan;

b.

Penyelenggaraan Penelitian;

c.

Penyelenggaraan Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat.

STIMA IMMI menyelenggarakan pendidikan, sebagai berikut:
a.

Pendidikan akademik;

b.

Pendidikan profesi;

c.

Pendidikan vokasi.

STIMA IMMI menyelenggarakan program-program pendidikan :
a.

Diploma pada pendidikan vokasi;

b.

Sarjana, Magister, dan Doktor pada Pendidikan Akademik;

c.

Spesialis dan/atau profesi pada pendidikan profesi.
Pasal 14
Sistem Penerimaan Mahasiswa

Sistem penerimaan mahasiswaSTIMA IMMI didasarkan atas persyaratan akademik tertentu
dan akan diatur di dalam peraturan STIMA IMMI dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
Sistem Kredit Semester
(1)

Pendidikan di STIMA IMMI diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit
semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan di dalam satuan kredit semester;

(2)

Tahun akademik dibagi 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap yang
masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) minggu;

(3)

Diantara semester genap dan semester gasal, STIMA IMMI dapat menyelenggarakan
semester antara yang tujuan dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan Pimpinan
STIMA IMMI;

(4)

STIMA IMMI dapat menyelenggarakan semester remedial yang tujuan dan
pelaksanaannya diatur dengan peraturan Pimpinan STIMA IMMI.
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Pasal 16
Pengalihan Kredit
(1)

STIMA IMMI dapat menerima pengalihan kredit dengan cara mengakui hasil belajar
yang diperoleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang diakui untuk memenuhi
persyaratan kelulusan Program Studi;

(2)

Pengalihan kredit dari suatu Program Studi ke Program Studi lain di lingkungan
STIMA IMMI juga dapat dilakukan dengan memenuhi peraturan di tingkat Pelaksana
Akademik;

(3)

Pengakuan pengalihan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini
ditetapkan dengan surat keputusan Ketua.
Pasal 17
Kurikulum

(1)

Kurikulum STIMA IMMI untuk setiap program studi dikembangkan dan dilaksanakan
dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan;

(2)

Mekanisme dan tata cara penyusunan kurikulum diatur sesuai dengan peraturan
Pimpinan STIMA IMMI.
Pasal 18
Bahasa Pengantar

(1)

STIMA IMMI menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam
penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian/pelayanan kepada
masyarakat maupun administrasi;

(2)

STIMA IMMI dapat menggunakan bahasa asing untuk mengganti penggunaan bahasa
resmi di dalam hal diperlukan di dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan
dan/atau ketrampilan, serta untuk keperluan berhubungan dengan pihak asing.
Pasal 19
Penelitian

(1)

STIMA IMMI penyelenggaraan penelitian mandiri dosen atau kelompok, penelitian
yang melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai dengan Pedomon Penelitian yang diatur
oleh STIMA IMMI.

(2)

STIMA IMMI melakukan publikasi dan menyebarkan manfaat hasil penelitian kepada
masyarakat.
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Pasal 20
Pengabdian Masyarakat
(1)

STIMA IMMI penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh
dosen dan yang melibatkan mahasiswa sesuai dengn Pedoman Pengabdian Masyarakat
di STIMA IMMI;

(2)

STIMA IMMI melakukan publikasi dan menyebarkan manfaat hasil pengabdian kepada
masyarakat.
Pasal 21
HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

STIMA IMMI melakukan upaya perlindungan HKI terhadap karya yang berhubungan dengan
Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan yang belakau.
Pasal 22
Kode Etik Akademik
Kode etik akademik di lingkungan STIMA IMMI diatur dalam Pedoman Kode Etik
Akademik yang menjadi ketetapan STIMA IMMI
BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
DAN OTONOMI KEILMUAN
Pasal 23
Kebebasan Akademik
(1)

Di dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada
perguruan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan;

(2)

STIMA IMMI menjunjung tinggi kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar
akademik dan otonomi keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota sivitas
akademika di lingkungan STIMA IMMI untuk melaksanakan kegiatan akademik yang
terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
kesenian – secara bertanggung jawab serta mandiri;

(3)

Kebebasan akademik bermakna kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk
melakukan kegiatan ilmiah berupa penulisan hasil kajian, penelitian, diskusi, dan
kegiatan ilmiah lain; kebebasan akademik disediakan sebagai kesempatan yang
memungkinkan seorang akademikus, sendiri atau bersama-sama, berikhtiar memajukan
ilmu serta menguji pendapat, pandangan, dan penemuan secara ilmiah;
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(4)

Kebebasan mimbar akademik yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik,
bermakna kebebasan dosen untuk memajukan ilmu dan menguji pendapat, pandangan,
serta penemuan secara bebas dan profesional sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan
di dalam forum akademik, seperti studium generale, simposium, ceramah, diskusi
panel, seminar, dan ujian di dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi,
dan/atau profesi, yang dilaksanakan secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban
umum;

(5)

Kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan di kampus
sebagai lingkungan fisik STIMA IMMI;

(6)

Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar kampus STIMA IMMI atau di
tempat-tempat lain yang dinyatakan di dalam surat penugasan sepanjang tempat
tersebut dapat dianggap bagian tertentu atau ekstensi dari STIMA IMMI;

(7)

STIMA IMMI dapat mengundang tenaga ahli dari luar STIMA IMMI untuk
menyampaikan pikiran dan pendapat, sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan di
dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik;

(8)

Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya
pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian,
pembangunan nasional, dan tatatan dunia baru yang lebih adil serta sejahtera;

(9)

Pimpinan STIMA IMMI mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas
akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik di dalam rangka pelaksanaan
tugas serta fungsinya secara mandiri, sesuai dengan aspirasi pribadi, dan dilandasi oleh
norma serta kaidah keilmuan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan pergaulan internasional;

(10) Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini, setiap
anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat
meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STIMA IMMI;
(11) STIMA IMMI menyadari bahwa kebebasan akademik mengandung makna ilmu dan
amal ilmiah yang tidak boleh menganggu stabilitas nasional dan internasional di bidang
ekonomi, sosial, budaya, politik, serta keamanan;
(12) Di dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota anggota sivitas akademika
harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, yaitu harus
sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
(13) Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Pimpinan STIMA IMMI dapat mengizinkan penggunaan sumber daya STIMA IMMI,
sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau sematamata untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi yang melakukannya, dan tidak
membawa dampak yang merugikan masyarakat pada umumnya;
(14) Pelaksanaan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh
Ketua dengan persetujuan Senat.
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Pasal 24
Kebebasan Mimbar Akademik
(1)

Kebebasan mimbar akadernik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian
dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang,
seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain
yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

(2)

Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
(a) merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat
(b) menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam
perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara
resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
(c) sesuai dengan ketentuan peraturan
etika dan norma/kaidah keilmuan.

perundang-undangan

dan

dilandasi

Pasal 25
Otonomi Keilmuan
(1)

STIMA IMMI merupakan lembaga otonom di dalam pengelolaan lembaganya sebagai
pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian/pelayanan
masyarakat;

(2)

Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan
kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika;

(3)

Di dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian,
STIMA IMMI serta sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan;

(4)

Perwujudan otonomi keilmuan pada STIMA IMMI diatur, dikelola, dan ditetapkan oleh
Senat Sekolah Tinggi Manajemen IMMI (Institusi).
BAB VI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN
Pasal 26
Gelar Akademik

(1)

Lulusan STIMA IMMI memiliki hak menggunakan gelar akademik dan sebutan lulusan
perguruan tinggi;

(2)

Ketentuan mengenai gelar serta singkatan dan penggunaannya ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3)

Syarat pemberian gelar akademik di STIMA IMMI, meliputi:
a.

Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi di dalam
mengikuti suatu program studi, sebagai berikut:
a.1. Ujian akhir untuk program studi program sarjana dapat terdiri atas ujian
komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi;

STATUTA Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Tahun 2015

16

a.2. Ujian tesis guna penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh
gelar Magister;
a.3. Ujian disertasi guna penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk
memperoleh gelar Doktor.
b.

Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan
program studi yang diikuti.
Pasal 27
Sebutan Lulusan

(1)

Penyebutan atau pemberian gelar akademik yang tidak sah dapat dicabut berdasarkan
dan oleh keputusan Senat Akademik Sekolah Tinggi Manajemen IMMI.
Pasal 28
Gelar Kehormatan

(1) STIMA IMMI dapat memberikan gelar kehormatan yang pengusulan, pemberian, dan
penggunaannya diatur tersendiri di dalam Peraturan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI.
Pasal 29
Penghargaan
(1)

Penghargaan diberikan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk
kesetiaan terhadap STIMA IMMI;

(2)

Warga STIMA IMMI atau unsur organisasi STIMA IMMI yang telah menunjukkan
kesetiaan, prestasi, dan/atau telah berjasa terhadap STIMA IMMI dapat diberikan
penghargaan oleh Pimpinan atas nama STIMA IMMI;

(3)

Penghargaan yang diberikan sesuai dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang
disumbangkan;

(4)

Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau lencana, uang, benda, serta kenaikan
pangkat istimewa;

(5)

Penghargaan diberikan dengan surat keputusan Yayasan atas usul Ketua.
Pasal 30
Tanda Jasa

(1)

STIMA IMMI dapat memberikan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang bukan
warga STIMA IMMI karena telah berjasa terhadap perkembangan STIMA IMMI;

(2)

Tanda jasa diberikan dengan surat keputusan Yayasan atas usul Ketua;

(3)

Tata cara upacara pemberian tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan
oleh Ketua setelah Ketua mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Yayasan.
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BAB VII
TATAKELOLA PERGURUAN TINGGI
Pasal 31
Organisasi Perguruan Tinggi
(1)

Susunan organisasi STIMA IMMI terdiri atas:
a). Dewan Penyantun.
b). Senat STIMA IMMI
c). Unsur Pimpinan STIMA IMMI yang terdiri :
(a) Ketua dan
(b) Wakil Ketua
d). Unit Penjaminan Mutu
e). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
f). Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan.

(2)

Berdasarkan kebutuhan, unsur organisasi dapat ditambah atau dikurangi oleh Ketua
dengan persetujuan Senat STIMA IMMI berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 32
Senat STIMA MMI

(1)

Menetapan kebijakan, norma/etika, kode etik akademik;

(2)

Melakukan pengawasan terhadap :
(a) penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
(b) penerapan ketentuan akademik;
(c)

pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada
standar nasional pendidikan tinggi;

(d)

pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi
keilmuan;

(e) pelaksanaan tata tertib akademik;
(f) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
(g) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
(3)

Memberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin STIMA IMMI;

(4)

Memberian pertimbangan kepada pemimpin STIMA IMMI dalam pembukaan dan
penutupan program studi;

(5)

Memberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan
akademik;
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(6)

Memberian pertimbangan kepada pemimpin STIMA IMMI dalam pengusulan profesor;
dan

(7)

Memberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan
peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin STIMA IMMI.

(8)

Mewisuda lulusan.

(9)

Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan
belanja yang disampaikan oleh Ketua.

(10) Menilai pertanggungjawaban Pimpinan STIMA IMMI dan pelaksanaan kebijakan yang
telah ditetapkan.
(11) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan.
(12) Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan pada seseorang yang memenuhi
persyaratan.
(13) Memberi pertimbangan kepada Ketua terhadap dosen yang dicalonkan memangku
jabatan akademik di atas lektor keatas.
(14) Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan
untuk diangkat menjadi Ketua.
(15) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat STIMA IMMI dapat membentuk Komisi-Komisi
yang beranggotakan Anggota Senat STIMA IMMI, dan apabila dianggap perlu dapat
ditambah dengan anggota lain di luar Senat;
(16) Senat STIMA IMMI bersidang minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
(17) Senat STIMA IMMI menyelenggarakan sidang terbuka untuk mewisuda lulusan
STIMA IMMI;
(18) Tata tertib, jenis, dan tata cara rapat Senat STIMA IMMI ditetapkan oleh Ketua Senat.
Pasal 33
Ketua STIMA IMMI
(1)

Menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada RISTEK DIKTI
setelah mendapat persetujuan Senat dan Yayasan Mitra Sejahtera;

(2)

Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;

(3)

Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;

(4)

Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana
operasional);

(5)

Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
rencana kerja dan anggaran tahunan;

(6)

Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Ketua
IMMI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

STIMA
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(7)

Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang
melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik
berdasarkan rekomendasi Senat;

(8)

Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan
pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(9)

Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;

(10) Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
(11) Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(12) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan
komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi,
akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
(13) Menyusun dan menyampaikan
tridharma kepada RISTEK DIKTI;

laporan

pertanggungjawaban

penyelenggaraan

(14) Mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
(15) Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah
daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
(16) Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta
kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi
(18) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Mitra Bangsa Sejahtera (YMBS) ;
(19) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk Pelaksana Tugas
(PLT);
(20) Pimpinan (di dalam hal ini Ketua) sebagai penanggungjawab utama di STIMA IMMI
yang melakukan arahan serta kebijakan umum dan menetapkan peraturan, norma, serta
tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat STIMA
IMMI;
(21) Bilamana Ketua berhalangan tetap atau terjadi kelowongan jabatan Ketua, Yayasan
mengangkat Pejabat Ketua untuk kurun waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sebelum
diangkat Ketua tetap yang baru;
(22) Tatacara pemilihan dan pelantikan Ketua diatur di dalam peraturan tersendiri yang
diputuskan dan ditetapkan oleh Yayasan berdasarkan usul dan pendapat Senat STIMA
IMMI (Institusi);
(23) Ketua dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Para Pembantu Ketua. Jumlah beserta
masing-masing bidang tugas dan fungsinya dapat ditambah atau dikurangi atas
pertimbangan kebutuhan dan setelah memperoleh persetujuan Senat Sekolah Tinggi
Manajemen IMMI (Institusi).
(24) Tugas lain sesuai kewenangan.
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Pasal 34
Unit Penjaminan Mutu
(1)

Menetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;

(2)

Mengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;

(3)

Penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan

(4)

Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik pada pemimpin perguruan tinggi atas dasar hasil pengawasan internal.
Pasal 35
Dewan Penyantun

(1)

Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemimpin STIMA IMMi di bidang nonakademik

(2)

Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan pemimpin STIMA IMMI di bidang
non- akademik;

(3)

Memberikan pertimbangan kepada pemimpin STIMA IMMI dalam mengelola STIMA
IMMI dan tugas lain sesuai dengan kewenangan
Pasal 36
Organisasi Dan Keanggotaan Senat STIMA IMMI

(1)

Anggota senat STIMA IMMI terdiri dari:
(a) Ketua STIMA IMMI;
(b) Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III;
(c) Kaprodi S2 Kaprodi S1, Kaprodi D3;
(d) Ketua LPPM;dan
(e) Perwakilan dosen, unit penunjang dan/atau unit pelaksana teknis bidang akademik.

(2)

Susunan keanggotaan senat terdiri dari:
(a) Ketua merangkap anggota;
(b) Sekretaris merangkap anggota; dan
(c) anggota.

(3)

Ketua dan Sekretaris dijabat oleh anggota yang bukan pemimpin perguruan tinggi; dan

(4)

Ketua dan Sekretaris dipilih diantara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh Ketua
STIMA IMMI.
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Pasal 37
Organisasi dan Pemimpin STIMA IMMI
(1)

Unsur pemimpin STIMA IMMI sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) huruf
(a), (b), dan (c) telah ditetapkan dalam ketentuan tentang organisasi dan tata kerja pada
STIMA IMMI sesuai ketentuan peraturan.
Pasal 38
Susunan Keanggotaan Satuan Pengawas Internal

(1)

Anggota pengawas internal berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di
lingkungan STIMA IMMI;

(2)

Anggota satuan pengawas internal paling sedikit memiliki komposisi keahlian bidang
akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, dan
ketatalaksanaan;

(3)

Susunan keanggotaan satuan pengawas internal terdiri dari:

(4)

a.

Ketua Pengawas Internal merangkap anggota;

b.

Sekretaris merangkap anggota; dan

c.

anggota.

Ketua dipilih di antara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh pemimpin perguruan
tinggi.
Pasal 39
Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun STIMA IMMI

(1)

Anggota dewan penyantun paling sedikit 5 (lima) orang;

(2)

Anggota dapat berasal dari unsur pemerintah/pemerintah daerah, tokoh masyarakat,
pakar pendidikan, pengusaha, alumni, dan purna bakti dari STIMA IMMI; dan

(3)

Susunan keanggotaan dewan penyantun terdiri dari:

(4)

a.

ketua merangkap anggota;

b.

sekretaris merangkap anggota; dan

c.

anggota.

Ketua dipilih di antara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh Ketua STIMA IMMI.
Pasal 40
Pelaksana Akademik

(1)

Unsur pelaksana akademik di STIMA IMMI, meliputi:
a.

Program Studi;

b.

Pusat Penelitian dan Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat.
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(2)

Unsur pelaksana akademik dipimpin oleh seorang tenaga akademik.

(3)

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan pelaksana akademik ditentukan
tersendiri oleh Ketua berdasarkan Peraturan Senat Institusi.

(4)

Masa jabatan pimpinan pelaksana akademik adalah 4 (empat) tahun dan setelahnya
dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan
berturut-turut.

(5)

Pendirian dan pembubaran suatu unsur pelaksana akademik diputuskan dan ditetapkan
oleh Yayasan setelah memperoleh pertimbangan dari Pimpinan dan Senat Sekolah
Tinggi Manajemen IMMI (Institusi).
Pasal 41
Program Studi

(1)

Prodi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasi, melaksanakan
pendidikan akademik dan atau profesional di dalam satu atau seperangkat cabang ilmu
pengetahuan atau teknologi tertentu.

(2)

STIMA IMMI terdiri atas beberapa Program Studi.

(3)

Prodi dipimpin oleh Kaprodi dan dibantu oleh Sekretaris Prodi.

(4)

Kaprodi memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan
kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan
administrasi Prodi, serta bertanggung jawab kepada Ketua.

(5)

Sek. Prodi bertanggung jawab kepada Ka.Prodi.

(6)

Ka.Prodi diangkat oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Senat dan melalui
tata cara atau prosedur yang diatur tersendiri di dalam Peraturan STIMA IMMI.

(7)

Sek.Prodi diangkat oleh Ketua setelah atas usul Ka.Prodi yang bersangkutan dan
melalui tata cara atau prosedur yang diatur tersendiri di dalam Peraturan STIMA IMMI.

(8)

Masa jabatan Ka.Prodi dan Sek.Prodi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
Pasal 42
Program Studi Pascasarjana

(1)

STIMA IMMI menyelenggarakan Program Studi Pascasarjana yang dikelola oleh
Ka.Prodi Pascasarjana dan bertanggung jawab kepada Ketua.

(2)

Ka.Prodi Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah
mendapat pertimbangan Senat STIMA IMMI.

(3)

Ketua Program Studi Program Pascasarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan
berturut-turut.
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Pasal 43
Program Studi Sarjana Strata Satu
(1)

STIMA IMMI menyelenggarakan Program Studi Sarjana Strata Satu yang dikelola oleh
Ka.Prodi Program Sarjana Strata Satu dan bertanggung jawab kepada Ketua.

(2)

Ka.Prodi Program Program Sarjana Strata Satu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
setelah mendapat pertimbangan Senat STIMA IMMI.

(3)

Ketua Program Studi Program Sarjana Strata Satu diangkat untuk masa 4 (empat) tahun
dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan
berturut-turut.
Pasal 44
Program Studi Sarjana Diploma Tiga

(1)

STIMA IMMI menyelenggarakan Program Studi Sarjana Diploma Tiga yang dikelola
oleh Ka.Prodi Program Sarjana Diploma Tiga dan bertanggung jawab kepada Ketua.

(2)

Ka.Prodi Program Program Sarjana Strata Satu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
setelah mendapat pertimbangan Senat STIMA IMMI.

(3)

Ketua Program Studi Program Diploma tiga diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan
berturut-turut.
Pasal 45
Pelaksana Administratif

(1)

Satuan pelaksana administratif pada STIMA IMMI menyelenggarakan pelayanan teknis
dan administratif sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan oleh Ketua;

(2)

Satuan pelaksana administrasi ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan struktur organisasi
dan peraturan yang berlaku di STIMA IMMI.
Pasal 46
Penyelenggaraan Penelitian

(1)

STIMA IMMI dapat menyelenggarakan semua bentuk penelitian;

(2)

Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dosen dan/atau
tenaga penunjang akademik STIMA IMMI secara mandiri, atau berkelompok dalam
bentuk tim peneliti;

(3)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
dengan peneliti dari luar STIMA IMMI;

(4)

Penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas nama salah
satu unit kerja di lingkungan STIMA IMMI, atau dengan bekerjasama dengan salah
satu instansi di luar STIMA IMMI, sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(1) dapat dilaksanakan bekerjasama
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(5)

Dalam rangka proses pembelajaran, mahasiswa STIMA IMMI dapat melaksanakan
penelitian atas nama STIMA IMMI;

(6)

Penelitian yang merupakan bagian dari proses belajar mengajar (untuk penyusunan
laporan penelitian, skripsi, tesis) dilaksanakan atas nama program studi yang
bersangkutan;

(7)

Penelitian yang merupakan bagian kegiatan ekstra kurikuler dapat dilaksanakan atas
nama organisasi kemahasiswaan STIMA IMMI;

(8)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) harus diasuh oleh dosen
pembimbing;

(9)

Semua dosen tetap dan tenaga penunjang akademik STIMA IMMI yang berstatus
penuh waktu tidak diperkenankan melakukan penelitian atas nama pribadi atau atas
nama pihak luar tanpa seizin Ketua STIMA IMMI;

(10) Mahasiswa STIMA IMMI tidak diperkenankan melakukan penelitian baik atas nama
pribadi, maupun pihak luar dengan memakai atribut STIMA IMMI tanpa seizin Ketua
STIMA IMMI;
(11) Lembaga Penelitian di STIMA IMMI, terdiri atas Kepala Pusat Penelitian yang
diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua dibantu oleh tenaga peneliti dan tenaga
administrasi.
Pasal 47
Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat
(1)

STIMA IMMI dapat menyelenggarakan semua bentuk kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka pengembangan, pendayagunaan dan penyebarluasan serta
pemanfaatan ilmu, teknologi, dan seni;

(2)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan atas nama salah satu unit kerja di lingkungan STIMA IMMI;

(3)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mendapat persetujuan kepala unit kerja terkait;

(4)

Semua hasil yang didapat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi milik STIMA IMMI;

(5)

Semua hasil yang didapat dari kegiatan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik STIMA IMMI;

(6)

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat STIMA IMMI terdiri atas Kepala Pusat
Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat yang diangkat dan bertanggung jawab
kepada Ketua, dibantu oleh tenaga ahli dan tenaga administrasi.
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BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 48
Status dan Batas Usia Pensiun Dosen
(1)

(2)

(3)

Status Dosen di STIMA IMMI, terdiri atas:
a.

Dosen Tetap;

b.

Dosen Tidak Tetap;

c.

Dosen Tamu.

Status karyawan dari Dosen Tetap STIMA IMMI, terdiri atas:
a.

Karyawan STIMA IMMI tetap purna waktu;

b.

Karyawan STIMA IMMI kontrak purna waktu

Batas Usia Pensiun Dosen tetap dan tidak tetap sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Pasal 49
Hak Dosen

(1)

(2)

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen Tetap berhak:
a.

Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial;

b.

Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c.

Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan
intelektual;

d.

Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar,
informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan
pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, termasuk
kesempatan untuk
meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan
dan pelatihan, seminar, lokakarya, serta kegiatan lain yang sejenis;

e.

Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;

f.

Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan
peserta didik;

g.

Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi
keilmuan.

Hak Dosen Tidak Tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Sekolah Tinggi Manajemen
IMMI (Institusi).

STATUTA Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Tahun 2015

26

Pasal 50
Kewajiban Dosen
(1)

(2)

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen tetap berkewajiban:
a.

Melaksanakan
masyarakat;

pendidikan,

penelitian

dan

pengabdian/pelayanan

b.

Merencanakan, melaksanakan proses
mengevaluasi hasil pembelajaran;

c.

Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara
berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan tekhnologi;

d.

Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin,
agama, suku, ras, kondisi, fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta
didik dalam pembelajaran;

e.

Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta
nilai-nilai agama dan etika.

pembelajaran,

serta

kepada

menilai

dan

Kewajiban Dosen Tidak Tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Sekolah Tinggi
Manajemen IMMI (Institusi).
Pasal 51
Jenjang Jabatan Akademik Dosen

(1)

Jenjang jabatan akdemik Dosen, terdiri atas:
a.

Asisten Ahli;

b.

Lektor;

c.

Lektor Kepala, dan

d.

Guru Besar.

(2)

Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Profesor harus memiliki kualifikasi
akademik Doktor (S3);

(3)

Pengaturan kewenangan Jenjang Jabatan Akademik Dosen ditetapkan tersendiri dengan
Peraturan Institut.
Pasal 52
Syarat Dosen

(1)

Syarat untuk menjadi dosen secara umum adalah:
a.

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

b.

memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar,

c.

mempunyai moral dan integritas yang tinggi,

d.

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

STATUTA Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Tahun 2015

27

(2)

Syarat secara khusus dan proses seleksi sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap
diatur tersendiri di dalam Peraturan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI (Institusi);

(3)

Syarat dan ketentuan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai dosen tetap atau sebagai
dosen tidak tetap akan diatur dengan peraturan tersendiri dan sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan mengenai tenaga kerja asing;

(4)

Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:

(5)

a.

meninggal dunia;

b.

mencapai batas usia pensiun yaitu 65 tahun atau 70 tahun bagi dosen dengan
jabatan akademik Profesor;

c.

atas permintaan sendiri;

d.

tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (duabelas) bulan;

e.

berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dengan
penyelenggara pendidikan (Yayasan).

Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi
Guru Besar di perguruan tinggi sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru
Besar Emeritus.
Pasal 53
Pembinaan dan Pengembangan Dosen

(1)

Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi
dan karier;

(2)

Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini
meliputi
a.

kompetensi pedagogic

b.

kompetensi kepribadian,

c.

kompetensi sosial, dan

d.

kompetensi profesional.

(3)

Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini
dilakukan melalui jenjang jabatan akademik dosen.

(4)

Pembinaan dan pengembangan karier dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi
penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
Pasal 54
Beban Kerja Dosen

(1)

Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu:
a.

merencanakan pembelajaran;

b.

melaksanakan proses pembelajaran;

c.

melakukan evaluasi pembelajaran;
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d.

membimbing dan melatih;

e.

melakukan penelitian;

f.

melakukan tugas tambahan lain yang ditentukan STIMA IMMI; serta

g.

Melakukan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.

(2)

Beban kerja seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini paling sedikit senilai dengan beban
kerja yang sepadan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada
setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;

(3)

Distribusi beban kerja pada masing-masing dosen serta evaluasinya dilakukan oleh
pimpinan Program Studi masing-masing;

(4)

Dosen yang sedang di dalam tugas struktural baik untuk kepentingan Negara maupun
institusi/lembaga, serta dosen yang sedang di dalam tugas belajar memiliki beban kerja
yang akan ditentukan kemudian.
BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 55
Mahasiswa

(1)

Mahasiswa STIMA IMMI adalah salah satu anggota sivitas akademika yang terdaftar
dan belajar sebagai peserta program pendidikan di STIMA IMMI untuk mendapat gelar
akademik, vokasi, dan/atau profesi;

(2)

Syarat menjadi mahasiswa STIMA IMMI:
a.

Harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari pendidikan sebelumnya;

b.

Harus memiliki kemampuan yang dipersyaratkan oleh STIMA IMMI melalui
proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(3)

Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan tanpa membedakan jenis kelamin, agama,
suku, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan diterima sesuai dengan
ketentuan STIMA IMMI;

(4)

Warga negara asing yang akan menjadi mahasiswa STIMA IMMI harus memenuhi
persyaratan khusus sesuai dengan prosedur seperti diatur di dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

(5)

Persyaratan khusus dan prosedur seperti dimaksud ayat (4) Pasal ini diatur oleh
Menteri;

(6)

Penerimaan mahasiswa pindahan dari program jenjang diploma ke program jenjang
sarjana dan/atau sebaliknya dilakukan berdasarkan Peraturan STIMA IMMI dengan
memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 56
Hak Mahasiswa
(1)

(2)

Setiap mahasiswa STIMA IMMI mempunyai hak:
a.

Mengembangkan daya penalaran akademik yang bertanggung jawab untuk
menuntut dan mengkaji ilmu, sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam
lingkungan akademik, dengan memperhatikan ketentuan/ perundang-undangan
yang berlaku;]

b.

Memanfaatkan kebebasan akademik dan memperoleh
akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c.

Mendapat bimbingan dari dosen dan konseling yang bertanggung jawab atas
program yang diikuti dan masalah yang dihadapinya di dalam menyelesaikan studi;

d.

Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas STIMA IMMI yang tersedia dalam
rangka kelancaran proses belajar;

e.

Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program yang diikutinya
dan hasil belajarnya;

f.

Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan fasilitas yang ada di STIMA
IMMI;

g.

Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan
persyaratan yang berlaku;

h.

Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan STIMA IMMI sesuai dengan minat,
bakat, kegemaran dan kemampuan yang dimiliki;

i.

Pindah ke perguruan tinggi lain, apabila memenuhi persyaratan penerimaan
mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang dikehendaki;

j.

Memperoleh pelayanan khusus dari STIMA IMMI, bilamana mahasiswa
merupakan penyandang cacat.

pengajaran/layanan

Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan
Peraturan STIMA IMMI.
Pasal 57
Kewajiban Mahasiswa

(1)

Setiap mahasiswa STIMA IMMI memiliki kewajiban, sebagai berikut:
a.

mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada awal setiap semester;

b.

mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan;

c.

mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STIMA IMMI;

d.

memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan
kampus STIMA IMMI;

e.

menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban lainnya, kecuali
mahasiswa dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan STIMA
IMMI dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
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f.

menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;

g.

menghormati dosen, tenaga penunjang akademik, tenaga non-akademik, dan semua
pemangku kepentingan di lingkungan STIMA IMMI;

h.

menjaga wibawa dan nama baik STIMA IMMI, di dalam maupun di luar kampus;

i.

menjunjung tinggi agama, etika, moral, dan budaya nasional.

(2)

Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, mahasiswa
seluruh kegiatan baik secara pribadi maupun kelompok;

bertanggung jawab atas

(3)

Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih
lanjut dengan Peraturan STIMA IMMI.
Pasal 58
Organisasi Kemahasiswaan

(1)

STIMA IMMI memfasilitasi kegiatan pengembangan kemahasiswaan di dalam rangka
mendorong dan meningkatkan prestasi mahasiswa, melalui kegiatan ko-kurikuler dan
ekstrakurikuler;

(2)

Kegiatanpengembangan kemahasiswaan dikelola oleh STIMA IMMI bersama-sama
dengan unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang ada.

(3)

Organisasi kemahasiswaan di STIMA IMMI diselenggarakan berdasarkan surat
keputusan Ketua.

(4)

Organisasi kemahasiswaan di tingkat STIMA IMMI meliputi semua aktivitas
kemahasiswaan dengan menjunjung tinggi prinsip otonomi.

(5)

Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk merupakan sarana pengembangan diri
mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, keutuhan
pribadi, dan upaya pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk mendukung tercapainya
tujuan pendidikan tinggi.
Pasal 59
Kegiatan Kemahasiswaan

(1)

Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang secara langsung menunjang
peningkatan ketajaman penalaran mahasiswa dalam berbagai fora antara lain forum
diskusi, forum debat, seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.

(2)

Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa adalah kegiatan yang mampu menunjang semangat
belajar mahasiswa meliputi kegiatan pengembangan minat, bakat dan kegemaran,
dalam bentuk olah raga, kesenian dan kebudayaan;

(3)

Kegiatan kemahasiswaan dari oleh dan untuk mahasiswa STIMA IMMI yang
dilaksanakan di dalam dan di luar kampus dengan izin Pimpinan;

(4)

Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur dari luar
STIMA IMMI dilakukan dengan izin Pimpinan.
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(5)

Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan menjadi bagian rencana kerja dan
STIMA IMMI.

(6)

Dalam melaksanakan kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakulikuler
mengedepankan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual.

anggaran
mahasiswa

Pasal 60
Alumni
(1)

Alumnus adalah mahasiswa STIMA IMMI yang telah menyelesaikan studi pada salah
satu program pendidikan di STIMA IMMI;

(2)

Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bersifat non-struktural untuk
menggalang rasa persatuan, menjalin komunikasi antar alumni, membina hubungan
dengan almamater, dan menjadi mitra kerja dalam upaya mendukung tercapainya
tujuan pendidikan tinggi STIMA IMMI;

(3)

Tata kerja organisasi alumni, ketentuan, hak, kewajiban dan tanggung jawab alumni,
diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
BAB X
KERJASAMA
Pasal 61
Kerja Sama

(1)

Sekolah Tinggi Manajemen IMMI dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau
non-akademik dengan institusi pendidikan lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik
dalam negeri maupun luar negeri.

(2)

Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh STIMA IMMI dengan
tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi,
mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

(3)

Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:

(4)

a.

mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;

b.

menghargai kesetaraan mutu;

c.

saling menghormati;

d.

menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;

e.

berkelanjutan; dan

f.

mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional,
dan/atau internasional.

Kerja sama akademik dapat dilakukan berbentuk:
a.

pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;

b.

program kembaran;

c.

pengalihan dan/atau perolehan kredit;
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(5)

d.

penugasan dosen senior sebagai pembina
membutuhkan pembinaan;

e.

pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;

f.

pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;

g.

pemagangan;

h.

penerbitan terbitan berkala ilmiah;

i.

penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau

j.

bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

pada perguruan tinggi yang

Kerja sama non-akademik dapat dilakukan berbentuk:
a.

pendayagunaan aset;

b.

usaha penggalangan dana;

c.

jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau

d.

bentuk lain yang dianggap perlu.

(6)

Di dalam rangka pembinaan, STIMA IMMI dapat memberikan bantuan kepada
perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun luar negeri;

(7)

Kerjasama dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok STIMA
IMMI.
BAB XI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 62
Sarana dan Prasarana

(1)

Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh baik dari Pemerintah, masyarakat atau
pihak luar negeri diatur dan ditetapkan oleh Ketua.

(2)

Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini
diarahkan untuk mendukung kelancaran di dalam penyelenggaraan dan peningkatan
kualitas akademik.

(3)

Penambahan dan/atau penggantian sarana dan prasarana disesuaikan dengan
perkembangan STIMA IMMI, dan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan,
serta ditetapkan oleh Ketua berdasarkan anggaran tahunan yang disetujui Yayasan.

(4)

Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STIMA IMMI diatur dan ditetapkan oleh
Ketua dengan persetujuan Senat.

(5)

Pedoman perencanaan dan tata kelola, serta pengendalian sumber daya fisik STIMA
IMMI diatur di dalam peraturan Yayasan.
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BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 63
Pembiayaan
(1)

Sumber pembiayaan STIMA IMMI dapat diperoleh dari peserta didik, sumber
Pemerintah, masyarakat atau pihak luar negeri.

(2)

Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran maupun
subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah peroleh dana yang berasal dari sumbersumber sebagai berikut :
a.

Sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP);

b.

Biaya seleksi ujian masuk;

c.

Biaya sarana dan prasarana;

d.

Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran serta fungsi STIMA IMMI;

e.

Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non
pemerintah yang sifatnya tidak mengikat;

f.

Penerimaan dari masyarakat lainnya.

(4)

Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari luar negeri diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Ketua.

(5)

Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola
prinsip tidak mencari keuntungan dan tidak mengikat.

(6)

Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan
keuangan ditentukan dan ditetapkan oleh Yayasan.
BAB XIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Pasal 64
Penjaminan Mutu Internal

(1)

Sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dan diterapkan pada STIMA IMMI
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2)

Tata cara/mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur dalam Pedoman
Penjaminan Mutu Internal;

(3)

Mutu seperti dimaksud ayat (2) Pasal ini merupakan keterkaitan antara tujuan,
masukan, proses, dan keluaran yang merupakan tanggung jawab Sekolah Tinggi
Manajemen IMMI.

(4)

Struktur, tata kelola, strategi, dan pendekatan penjaminan mutu ditetapkan oleh Ketua
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(5)

Pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal;

(6)

Akreditasi yang memuat uraian mengenai evaluasi dan akreditasi penyelenggaraan
akademik dan administratif dalam kerangka sistem penjaminan mutu perguruan tinggi;
dan

(7)

Hal lain yang dianggap perlu akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 65
Pengawasan Mutu dan Akreditasi

(1)

Tata cara pengawasan mutu, evaluasi, dan penilaian akreditasi dilakukan dengan
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Mutu seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan keterkaitan antara tujuan,
masukan, proses, dan keluaran yang merupakan tanggung jawab Sekolah Tinggi
Manajemen IMMI.

(3)

Sistem Manajemen mutu untuk memenuhi standar dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku ditetapkan oleh Ketua.

(4)

Struktur, tata kelola, strategi, dan pendekatan penjaminan mutu ditetapkan oleh Ketua
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66
Aturan Peralihan

(1)

Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta ini, tetapi sudah ada ketentuan di dalam
peraturan pemerintah dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu
institusi, dinyatakan berlaku dan menjadi pedoman Sekolah Tinggi Manajemen IMMI.

(2)

Semua peraturan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI yang sudah tidak sesuai dan/atau
bertentangan dengan yang diatur di dalam Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67
Penutup
(1)

Dengan ditetapkannya Statuta ini oleh Yayasan Mitra Bangsa Sejahtera, Statuta yang
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Mitra Bangsa Sejahtera No.016/KYMS/V/2013, tanggal 5 bulan Mei tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku.

(2)

Statuta Sekolah Tinggi Manajemen IMMI ini berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada

: 20 November 2015

YAYASAN MITRA BANGSA SEJAHTERA,
Ketua,

Sekretaris,

(Dra. Yenny Budiasih, MBA)

(Hadi Mulyo Wibowo, SH, MM)
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