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Memutuskan

Memberlaliulian Statuta Universitas Al Azhar Indonesia (UA! tanun 2017 sebagai
"Statuta Unil,ersitas A.l Azhar Indonesia (UAI)" ;

Statuta UAI tahun 2017 ini merupakan hasil revisi oleh Tim Revisi Statuta UAI yang
telah dibahas dalam Rapal bersama antara Pengurus YPIA dengan Pimpinan UAI dan
perwakilan anggota Senat A-kademik Universitas dan ditetapkan sebagai StaMa UAI
y6rg tetah disesuaikan dengan kondisi UAI saat ini dan merupalen penyempumaan

statuta terbitan lahm 2013:

"Statuta'UAI tahun 2017 menjadi dasar p€ngembangan UAI selanjutnya;

Dengan terbitnya Surat Keputusan Penguus YPI Al Azhar tenlang Stalula Universitas
AJ Azlnr (UAl) tahrm 2017 mala hal-hal yang titlat sesuai atau bertentangan dengan
'Statuta' UAI tahun 2017 ini, dinyatakan tidak berlaLu lagi;

Suat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikenudian hari terdapat kekeliruan dan at u kesalahan di dalamnfa maka akan
diperbaiki sebagaimana mestinya
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I

MUKADDIMAH

B I S M I LLAH I RRAH M AN I RRAH I M

Dengan Rakhmat A[ah swr, yayasan pesantren rsram Ar Azhar (ypr Ar Azhar ) terahdidirikan dan berkiprah bagi bangsa dan Negara caram bidang pendidikan pra-sekorah

??::r dan Menengah yang diranjutkan deng-an pendirian universitas Ar Azhar tnoonesia(UAl) pada tanggar 1 Muharram 1421-H bertepatan dengan 6 Aprir tahun 2ooo. upaya inidimulai dengan pembentukan Tim perguruan ringgi tstam'A Azhar merarui surat KeputusanPengurus Harian Ypr Ar Azhar nomor rV/pH-ypyKEp/2000 tanggar 1 Maret 2000.
l"'3lj!11I" Ditjen Dikti Depdiknas memberikan izin pendirian UAr merarui sK MendiknasNo 1345/O/D/2000.

Dalam merengkapi perwujudan visi menuju "rzzur rslam war Musrimin,,, yprA meneruskanpembinaan lsram dari ringkungan sekorah ke jenjang pendidikan tinggi unr .".r"i J".g.nnilai.Ke Ar Azharan, dengan memenuhi amanit uuo ig+s, untuk meningkatkan keimananlketakwaan dan akhrak muria daram rangka mencerJaskan kehidupan bangsa danmemajukan lpteks merarui kegiatan Tridarma. Daram meraksanakan kegiatan Tridarmatersebut, UAI mementingkan akademik atmosfir yang bernuansa rsrami dan bertoreransi. UArmemilikr peran strategis dar.aT. m:nshasitkan tJtusan yang mandiri, inovatif, manpumengintegrasikan dimensi interektuar, etika moral dan spirituat yang' u"*"rilri uJJkemajuan peradaban, meningkatkan martabat, daya saing serta kese.lahteraan masyarakatdan bangsa.

Sejalan dengan perkembangan perguruan tinggi di rndonesia, uAr sejak berdiri hingga saatini telah berkembang sedemikian rupa sehirig-ga sreruin yang diterbitkan pada tahun2000 dan tahun 2013 mengalami puny"rprr-nlrn. Mempertimbangt<an berbagai regulasipemerintah terkait pendidikan tinggi yang diterbitkan ,"jJ t"nrn 2014, perkembanganlpteks, kondisi kehidupan bangsa dan'peisaingan global.'perlu dilakukan penyempurnaanSTATUTA 2013

Alas dasar pertimbangan di atas, maka dirakuk.n penyempurnaan .TATUTA sebagaipedoman dasar dalam ,"r"n"11"k11,. 
Telaksanakan, meng;ratuasi, dan mengembangkanprogram Tridharma perguruan Tinggi UAI yang

disebut :

:STATUTA UNIVERSITAS AL AZHAR Ii.IOOTCSN TAHUN 2017 "

I Statuta Universitas Al Azhar lndonesia
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

(1) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi di
Negara Kesatuan Republik lndonesia;

(2) Badan Penyelenggara adalah badan penyelenggaraan Universitas Al Azhar Indonesia
(UAl) dalam hal ini adalah Yayasan pesantren lslam AI Azhar (yplA);

(3) Yayasan adalah Yayasan Pesantren lslam (ypl) Al Azhar yang didirikan pada
tanggal 7 April 1952, dan Anggaran Dasarnya telah dtsesuaikan dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang dimuat dalam Blrita Negaia
Republik lndonesia tertanggal 14 Nopember 2oo3 Nomor: 9i rambahan BErita
Negara Nomor: 11612003. perubahan Anggaran Dasar terakhir terah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2OO8 Nomor: 58
Tambahan Berita Negara Nomor: 920/200g;

4) Pendidikan Tinggi adarah jenjang pendidikan yang rebih tinggiseterah jenjang
pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, mencaku p-p-rogram Aipt6maI
program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta
program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, di lndonesia;

5) lerguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyerenggarakan pendidikan
Tinggi meliputi Universitas, lnstitut, Sekolah Trnggi, Akademi, politeknik, dan
sejenisnya;

3) Koperlis adalah Koordinator perguruan Tinggi Swasta sebagai lembagaperwakilan pemerintah (Direktorat Jendral pendidikan Tinggi) ya;S
mengkordinasikan Perguruan 

. 
Tinggi Swasta di Wilayahnya, yakni Wil"ayan' DKi

Jakarta; dalam hal ini adalah Kopertis wilayah lll.-) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk
menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masy'irakat;

3) Universitas adalah Universitas AlAzhar lndonesia, disingkat UAl.
9 staiufa UAI adarah pedoman dasar bagi universitas daram meraksanakan

kegiatan tridharma perguruan tinggi, yang menjadi acuan untuk merencanakan,
mengembangkan serta menyelenggarakan program kegjatan fungsional dan
operasionalnya;Statuta universitas ditetapkan oleh yayasan.

-l) senat .akademik disingkat (sA, adarah badan normatif akademik terringgiuniversitas, yang terdiri atas Guru Besar tetap,pimpinan Universitu., O"X"r",
Fakultas dan Wakil Dosen tetap;dari setiap Fakultas.'-) Peraturan universitas adalah seluruh ketentuan-ketentuan yang diberlakukandan harus dipatuhi oleh semua pihak terkait di lingkuiga"n Univeriitas,
berdasarkan hasil rapat Senat Akademik Universitas. (SAU)'2 Peraturan Rekfor adalah seluruh ketentuan yang djberlakukan dj UAIberd asarkan hasil Rapat pimpinan Universitas.-3 senat Fakultas disingkat (SF/ adalah merupakan badan normatif tertinggi di
llngkungan Fakultas yang memiriki wewenang untuk menjabarkan .kebijakai"danPeraturan Universitas ditingkat Fakultas.

Statuta Universitas Al Azhar lndonesia
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14) Peraturan Dekan adalah seluruh ketentuan yang diberlakukan pada Fakultas
berdasarkan hasil Rapat Senat Fakultas.

1,5) Program adalah kegiatan-kegiatan universitas oleh organisasidi lingkungannya,
dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi;

16) Badan Pelaksana Harian (BPHI adalah organisasi khusus di bawah YPIAI Azhar
yang merupakan perwakilan yayasan diUniversitas;untuk
mengarahkan, mengawasi dan membina UAl.

-i) Dewan Penyantun (BP) adalaf, organisasi dl bawah YPlAyang mendukung jejaring
dan kesehatan keuangan UAl, untuk menamtung masukan dari unsur masyarakat;

'tB) Rektor adalah pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab memimpin
Universitas;

'9) Dekan adalah pejabat yang diberi tugas dan langgung jawab memimpin Fakultas.

20) Ketua Program Studi (Ka Prodi) adalah pejabat yang diberi tugas dan tanggung
jawab memimpin Program Studi;

2'1 ) Sivlfas Akademika adalah masyarakat akademik universitas yang terdiri atas
dosen dan mahasiswa;

22) Pola llmiah Pokok adalah ciri keilmuan yang ciunggulkan oleh universitas;

23) Dosen adalah lenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

24) Mahasiswa adalah peserta didik yang secara resmi terdaftar pada Universitas;

25'r Atumni adalahsemua lulusan universltas dan sudah memiliki ljazah asli;

a3\ Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika
dl lingkungan universitas, terbebas dari campur tangan pihak luar yang secara
beftanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik terkait dengan
pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

2, ) Kegiatan akademik adalah kegiatan pendldikan dan pengajaran, penelitian dan
pengabdian masyarakat atau kegiatan tridharma perguruan tinggi' yang secara
keseluruhan pada hakekatnya adalah dalarl konteks pembinaan keimanan dan
ketaqwaan terhadap Allah SWT;

.3) Enterprising university adalah Pengelolaan Llniversitas yangberdasarkan semangat
Kewirausahaan dengan Nilai-nilai ke Al Azharan,dimana segenap warganya
mengedepankankreativitas;invensi;dan inovasi dalammencapai UAI yang

Ungggul, Adil dengan penuh lkhtiar yang innovatif
.3' Penetitian atau Riset adalahkegiatan yang dilakukan berdasar pada kaidah dan

metode ilmiah secara sistematis. untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan
yang berkaitan dengan pemahaman darvatau pengujian suatu cabang ilmu

pe ngetah uan dan teknolog i:

:lt Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan dalam menerapkan dan

memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologl guna memajukan kesejahteraan

masyarakat serta kecerdasan kehidupan bangsa dan bernegara;

:'' Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ( LP2M) adalah lembaga yang

mengelola pelaksanaan Penelilian dan Pengabdian pada Masyarakat.

:2 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggiadalah kegiatan sistemik untuk

mel;ksanakan, mengem bangkan, meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara

berencana dan berkelanjutan; "

:3, Kurikulum adalah sepeiangkat sarana dan peraturan yang memuat isi dan bahan

pelajaran sefta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar,

baik di dalam maupun di luar Universitas

l-- r' u n iversitas Al Azhar Indonesia

l"



'i:8i'
r'!enjadi universitas terkemuka d.aram membentuk manusia unggur dan bermartabat.remiliki kemampuan intelektuat Oerranaasr<an nii.i #"rlii* etika tstami.

pasal 3
Mtst

' l'4eningkatkan kuaritas oendidikan. peneritian dan perayanan kepada masyarakat- dengan menerapkan strategi ent"rp,isng Ljli;";r;iu:".
[:!i:H:;iif:, [?;;"'bangkan 

iiouas; mJtatuit emitraan densan insritr]si
: rr,reriumoun-r;;;r;; " 

maupun dr luar neseri

etrka lslam. - pembentukan karakter bangsa melalui nilai moral dan

I;i8,1
Y:l1|::1"1 ", dan mensembanskan pendidikan rinssi.vreJaKsanakan penelilian dalar
dan/atau kesenian; n rangka pengembangan ilmu pengetahuan. teknologi

Y:l?ll:::3l m pensabdian kepada masyarakat;

illffffiffl} i""[?j5fl kepada si;ita; ataoemit<a daram hubunsannya dengan
l,4elaksanakan keqiatan Iavanan administratif. dalam mendukung semua fungsiJnrversjtas seperti disebutkari paoa ayat_ayai *ilrrrrv" =

Ifffl,i,
'' Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan

lli?:i:H]11". 
daya sains. kreatir ino"aiiio",.ri,,i;,J,t?:r[?:J,1:Til"[Ty"ffiTll;

. fi,4eningkatkan kualitas da1_l::n]]tas sumber daya manusra yang profesjonat dan, 
["",ffii{ fff il"iii: t: Ji.# 

=, 
F-,.U?,;;,;il., _, kepe nt ns a n te ruta m asrvrtas akademika dan pemakar jasa pendidikan; -

Si/abus aca,ar rencana nernbe,aJaran pada suatu dan/atau kelompok mata(-lah,tema tertentu yanq men-cakup'standJr. n*o#'*, "ilmpetensi 
dasar, materirr,(ok pe.y'beraia,ar keo.aran pemberajaran. inOixJtoi p"eniiaian. alokasr waktu, dans-^iber/ bahan/ aral be,jrar ua-ng. oerdjsarka" tr;tri;. irlir,r,r, berbasis Kerangka<Lal fkasr Nas.ora, 'nooiesia rK(Nt7

Ke- Al Azhar -an aoatan rrerupakan ciri khas Al Azhar yang menladr dasarJ'tuk n"end;o j( warqa UAr r Dosen,Tenaga x"p"n jioikul iun Mahasiswa , agarmemiliki akhlakul karimah. bermutu, OeriOab,, O"r"o,.trOut dan membangkitkansemangat serra memberi 
"ah,?y: pgl.efald Ya;;'ffiransa tsrami menuju{esejateraan rnasyarakat yang diridhoi Altah S"Wi

BAB II
VISI, MISI, FUNGSI, TUJUAN, ELEMEN DASAR

DAN HIRARKI KEKUATAN PERAiURAN

Universitas Al Azhar tn,Jonesia

/r



ll engintegrasikan nilai-nilai universal lslam dalam kegiatan
:erhadap sivitas akademika;
l',4enerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan
:J n iversity G ove rn ance :
i,,lembina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah,
JSaha serta komunitas untuk pengembangan universitas.

tridharma terutama

sesuai prinsip Good

dunia industri dan

Pasal 6
NILAI -NILAI DASAR DAN STRATEGI PENGEMBANGAN UAI

Nilai-nilai dasar UAI adalah moral dan etika lslami dan ke AlAzharan yang telah

mengakar dalam latanan kehidupan bidang pendidlkan di lingkungan YPIA

Nitai Ke- At Azhar -an adalah merupakan cirr khas Al Azhar yang menjadi
dasar untuk mendidik sivitas akademika UAI (Dosen,Tenaga Kependidikan dan

Mahasiswa) agar memiliki akhlakul karimah, bermutu, beradab, bermartabat, dan
membangkitkan semangat serta memberi cahaya penerang yang bernuansa
lslami menulu kesejahteraan masyarakat yang diridhai Allah SWT.

Strategi dalam mengelola dan mengembangkan UAI berdasarkan nilai-nilai dasar
UAI adalah " Enterprising university", yaitu Semangat dan Perilaku Kewirausahaan
berdasarkan nilai-nilai ke Al Azhar-an yang unggul dan bermartabat Strategi ini

drarahkan pada pencapain tujuh (7) elemen dasar sivitas akademika UAl, yaitu:

a. Nilai-nilai lslam:
b. Kepemimpinan;
c. Kewirausahaan;

- d. Kemitraan;
e. Komunikasi
f. Manajemen;
g. Teknologiinformasi.

Pasal 7
HIRARKI PERATURAN

Pengelolaan kegiatan universitas didasarkan pada hirarki peraturan sebagai

:rer,kut:
a. Peraturan Perundang-u ndangan Negara Republik lndonesia;

b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;

c. Peraturan Yayasan;
d. Statuta Universitas;
e. Peraturan Universitasl

Selaln Peraturan sebagaimana disebut pada ayat l terdapat peraturan lainnya yaitu :

a. Peraturan Reklor;
b. Peraturan Dekan;

Ketentuan mengenai penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada:

a. Pasal I ayai I nuiuf d dan e ditetapkan dalam rapat Senat Akademik

b. Pasal 7 aiat 2 huruf a. ditetapkan dalam Rapat Pimpinan (RAPIM) UAI'

c. Pasal 7 ayal2 huruf b ditetapkan dalam Rapat Senat Fakultas'

I Pedoman tentang penerapan nilai-nilai dasar dan strategi pengembangan UAI

sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat 1 , 2 dan 3, lebih lanjut diatur

melalui Peraturan Rektor

Statuta Unlversitas Al Azhar Indonesia
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BAB II!
' IDENTITAS

Pasal 8
NAMA DAN KEDUDUKAN

Universitas bernama Universitas Al Azhar lndonesia disingkat UAI berkedudukan di
Jakarta dengan alamat Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Jl. Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pasal 9
PENDIRIAN

Universitas didirikan oleh Yayasan Pesantren lslam (YPl) Al Azhar pada tanggal 1

Muharram 1421 H, bertepatan dengan tanggal 6 April 2OO0 M dan disahkan oleh
pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik tndonesia Nomor
135/D/0/2000 tanggal 10 Agustus 2000.

Pasal 10
ASAS

Universitas berasaskan lslam, keilmuan dan keindonesiaan di dalam Negara Kesatuan
Republik lndonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 1 1

LAMBANG DAN BENDERA
I

WTIAI
U n ive rsitas Al Azhar lndonesia

' Lambang universitas terdiri dari:
a. Huruf A berwarna kuning emas yang dilingkari oleh gambar bulan sabit yang di

ujung.atas kiri tergantung lingkaran berukuran lebih kecil, dengan poslii hrlruf
A, bulan sabit, dan lingkaran berukuran lebih kecil tersebut tidak sentris atau
tida( di tengah dengan latar belakang kotak persegi empat berwarna biru tua;c. Tulisan universitas merupakan penjelasan akronim dari universitas Al-Azhar
lndonesia. Nama tersebut mencirikan sifat kokoh dan elegan sehingga
mencerminkan kesatuan antara ilmu, teknologi dan moral.: Komposisi simbol dengan nama menunjukkan perpaduan antara konsep timur
dan barat. Pada bagian bawah ditambahkan nama universitas yaitu universitas
Al-Azhar lndonesia;

2 Ati Lambang:
a Huruf A merupakan singkatan dari kata Al Azhar dan meirupakan visi universitas

yaitu menuju Perguruan Tinggi terkemuka. Huruf A pula melambangkan nilai
tertinggi dalam akredjtasi yang juga merupakan sasaran universitas;: Bulan sabit melambangkan arah universitas yaitu iman dan taqwa (mtaq);. l-ingkaran kecil sebagai bola dunia melambangkan visi universitasjangka
canjang sebagai Perguruan Tinggi yangmendunia; -

: Kctak persegi empat sebagai Ka,bah melambangkan asas universltas yaitu
lslam:

: Posisi .lambang-lambang tersebut tidak sentris atau tidak di t6ngah yang
melambangkan universitas bersifat dinamis terhadap perkembarigan'ilmJ
cengetahuan, teknologi dan/atau seni.

Statuta Unlversitas Al Azhar lndonesia 
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(3) Arti Warna:
a. Biru tua melambanokah kedalaman. ilmu yang bertanggung jawab;b Kuning emas m-etambangkan k;;fi;;,--'k;dewasaan, keimanan danketaqwaan.

(4) Arti posisi turisan universitas Ar Azhar rndonesia di bawah dan menjurur ke kananmelambangkanbahwa universitas adatah dasar yang dinrml" UiSip""tidifr;S;irri;,(5) Universitas memiliki bendera Universitas;(6) Setiap Fakurtas memounyai bendera yang masing-masing berbeda daram warnadasar bendera;

(7) Bendera Universitas berukuran
Universitas Al Azhar lndonesia di
bendera;

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang
Peraturan Universitas.

3:2, berwarna dasar biru tua dengan lambang
dalam lingkaran berwarna kuning enias, ai tengi[

penggunaan Lambang dan Bendera diatur dalam

Pasal 12
HYMNE DAN MARS

-'niversitas.mempunyai hymne dan mars.yang diatur di daram peraturan Universitas yang
-'itetapkan dengankeputusan rapat Senat Akadimik Universitis.

Pasal 13
BUSANA AKADEMIK

-riversitas mempunyai Busana Akademikberupa toga, topi, dan jaket armamater demikian
::la pafaian.:9hari-hari bagi mahasiswa,dosen din farybwan-adalah berpikai;; y;;;:'pan dan lidak bertentangan dengan busana yang meranggar nirai-nirai susita 

"Jii
.ssopanan dalam rslam ,Busana ini diatur dalam peiaturan U-n]versit"; y;;g;t"t"pk;;
::ngan Peraturan Rektor.

Pasal 14
POLA tLMtAH POKOK (PtP)

' Pola llmiah Pokok (plp) diarahkan untuk menumbuh-kem bangkan keilmuan dalam
mewujudkan visi dan misi Universitas;: PIP dimanifestasikan daram pengembangan 3 kraster, yakni: [mu pengetahuan
dan Rekayasa, Pranata Sosial, dan Humaniora untuk memaju6 i6;

- ?e!gefahuan, teknologi dan seni serta mengangkat martabat bangsa;: PIP dijabarkan oleh komponen pelaksani akadem ik berupa arin 'kebijakan 
dan

strategi pelaksanaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 15
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

' cenyelenggaraan pendidikan di uAr, mengikuti sepenuhnya ketentuan-ketentuan
-''ang ditetapkan oleh Kementerian terkait yang dirumuskan daram TridharmaD_ergyrlqn Tinggi, dilengkapi dengan 2 (dua) strategi dan nilai_nilai dasar yaitu
Tujuh Elemen Dasar" dan semangat "kewirausahaan "berdasarkan nirai ke Ar Aihar-

: Kegiatan pengembangan pendidikan diselaraskan dengan pola llrniah pokok
seperti disebutkan pada pasal 14: rengaturan lebih lanjut mengenai rujuh ElemenDasar,dan Semangat dan perilaku
<elvirausahaan berdasarkan nilai ke Al Azhar-an selanjutnya diatur ialam peraturan
- ^ ivers itas. i

:

L
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KEGIATAN PENELITIAN oo* Tff3;3oIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan Penelitian sebagai bagian dari rridharma perguruan Tinggi, dirakukan menurut
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk ;emperoleh 

-informasi, 
data, dan

keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu
pengetah uan, teknologi dan seni,
Kegiatan P,engabdian Kepada Masyarakat dirakukan oreh sivitas akademika dengan
memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknorogi dan seni untuk memalukan keselahterlan
masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
Dalam .melaksanakan kegiatan penelitian dai pengabdian kepada masyarakat, uAr
senantiasa berpegang kepada Tujuh Elemen Daiar, dan semangat dan perilaku
Kewirausahaan berdasarkan nilai ke AI Azhar-an
Kegiatan Penelitian dan pengabdian pada Masyarakat di uAr dikoordinir oleh
leTPaSa Penetitian dan pengabdian pada Masyarikat ( Lp2M ).P€laksanaan dan pengelolaan penelitian dan pengabdian pada Masyarakat dapatdilaksanakan pada tingkat Universitas;Fakultas da;pr;gr;m Studi.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR

AKADEMIK, FORUM AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

KEBEBfsX'rir;loo=r,^

UAI 
, 
menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etikaakadem jk dan otonomi keilmuan;

1^"1^"1:-l akademik digunakan untuk mendatami dan mengembangkan ilmupengetahuan, teknorogi, dan seni serta diraksanakan secara bertanglung jaw;ab meraruipelaksanaan Tridharma Perouruan Tinggi yang sesraiOengan nilai_nilai moral dan etikalslam dan peraturan/perunda'ng-unOanlJn'yarig nertaku;- ""
uaram metaksanakan kebebasan akademik, anggota sivitas akademika mengupayakan
:911::Ti, hasit.kegiatan dapat rneningkatkan--mutu akademik seninggi #;;;i;;i0€gr masyarakat. bangsa, negara dan kemanusiaan;
K^etentuan rebih ranjut tentang pengaturan peraksanaan kebebasan akademik ditetapkan0alam peraturan un iversitas.

KEBE BASAN niffi !]ot* o^oo.*, 
^Kebe_basan mimbar akademik merupakan hak serta tanggung]awab seseorang yangmemiliki prasyarat atribut yang oiixui wewenang-.;t;";ior*, keilmuannya untuk.ne,ryampaikan pendapat/gagasanitemuan OiAafam"foium a[aOemit;>u.slansr yang disampaikan pada ayat (1) harus berbasis keirmuan/kepakaran yangr€pat bersifat mono_disiplin. muttj_disiplin, brnrutru tinirJ_l].]p,,n;(ebebasan m,mbar akademik d"p;i;s,irrk;;;ri;i;;;;J.yebaran, pensembarsan

].":,i"":::1f :. 1l:; ::* m e n gaias i m-asa ra rr masya ra r<li JJca ra i rm ia rr ;ydllrparan pen0apat/oaqasan/temuan yang berlainan dengan latar belakang'er muan/kepakaran dan/aia, pada forum v"ari orr,". ,"rupakan Forum Akademik,
,1:l-l"l1":ll oltam kebebasan mimbar ak;de;i[a{srentuan rebih ,anlut tentanq pengaturan peraksanaan kebebasan mimbar akademik,: :etaokan dalam peraturan urJiversitas.
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Pasal 19. 
FORUM AKADEMIK

Forum akademik adalah sarana aktivitas ilmiah resmi yang memfasilitasi kegiatan ilmiah
baik lisan maupun tulisan tanpa memandang media atiupun formatnya;
Penyampaian. pendapaUgagasan/temuan hendaklahdilakukan seiaia objektif tanpa
melanggar kaidah keilmuan, norma, dan susila.
UAI wajib memiliki Jurnal llmiah sesuai klaster llmu yang dikembangkan.

Pasal 20
OTONOMI KEILMUAN

sivitas akademika memiliki kemandirian dan kebebasan dalam sesuatu cabang ilmu
pengetahuan dan seni u ntukmenemukan,mengembangkan, dan mengungkapkan serta
mempertahankan kebenaran menurutkaidah yang berlaku, serta menjamin
keberlanjutan ilmu pengetahuan dan seni tersebut;
Sivitas akademika bebas dan memiliki kewenangan untuk mengembangkan cabang ke
ilmuan sesuai dengan keahliannya berdasarkan pendekatan mono-disiplr'n, multi-disiplin
dan lintas-disiplin, namun tetap menghargai kompetensi bidang ilmu lainnya;
Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pelaksanaan otonomi keilmuan, ditetapkan
dalam peraturan universitas.

BAB VI
GELAR AKADEMIK, WISUDA,DAN PENGHARGAAN

Pasal 21
GELAR AKADEMIK

Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan oleh Universitas sesuai dengan stratifikasi
dan jenis pendidikannya;
Yang berhak menerima dan menggunakan gelar akademik adalah lulusan Universitas,
dan kepadanya diberikan ijazah sebagai bukti atas keberhasilan studinya;
ljazah tersebut pada ayat (2) dilampiri transkrip nilai serta predikat kelulusan;
Gelar akademik mengacu pada Keputusan Menteri yang berlaku;
Ketentuan lebih lanjut tentang gelar akademik, ijazah dan predikat kelulusan diatur
melalui. peraturan akademik yang diaturdalam peraturan Universitas dan ditetapkan
dengan Keputusan Rektor.

Pasal 22
WISUDA

zelaksanaan pemberian rlazah kepada lulusan universitas secara resmi dilakukan pada
saat acara wlsuda yang merupakan sidang senat terbuka universitas;
{cara wisuda seperti disebutkan pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali
.alam setiap tahun akademik;
rada acara wisuda, Rektor wajib memberikan laporan kemajuan perkembangan
akademik universitas kepada semua pemangku kepentingan;
<etentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan wisuda, diatur melalui peraturan akademik
_rang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

l"! S:"rut, Universitas Al Azhar lndonesia



Pasal 23
PENGHARGAAN

(1) Universitas dapat memberikan penghargaan baik kepada warga Negara lndonesia
maupun warga Negara Asing dengan memenuhi segenap persyaratan Universitas dan
Pemerintah antara lain dalam bentuk gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa),
Guru Besar Tidak Tetap dan Penghargaan lainnya kepada seseorang yang telah
berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, ekonomi,
kemasyarakatan, kemanusiaan, dan bidang lainnya,

(2) Syarat bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan,Guru Besar Tidak Tetap,dan
kehormatan lainnya sesuai aturan yang berlaku.

(3) Kelentuan lebih lanjut tentang tatacara pemberian penghargaan gelar/jabatan,
kehormatan lainnya diatur dengan Peraturan Universitas .

BABVII
PENGELOLAAN DAN ORGANISASI

Pasal 24
PENGELOLAAN UNIVERSITAS

Pengelolaan universitas mengacu kepada undang-undangRl No.12 tahun 2012 tentang
venor0rKan I tnggi, antara lain:

1) Pengelolaan universitas dilakukanberdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi,
nirlaba, penjaminan mutu dan efektifitas serta efisiensi; dengan selalu berusaha
untuk mensejahterakan SDM dan Mahasiswa.

2)

3)

4) Pelyelenggaraan otonomi pada ayat (1)-(3),diatur oleh Badan penyelenggara
(YPIA)sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sUSUNAN oncl1i8ff I UNIVERSITAS

Organisasi Universitas (secara berurutan) terdiri dari:

Badan Penyelenggara
Badan Pelaksana Harian
Dewan Penyantun
Pimpinan Universitas dan Fakultas
Senat Akademik
Pelaksana Akademik
Pelaksana Administrasi
Pelengkap.

Pengelolaan secara otonomi dalam bidang akademik, mellputi penetapan norma
dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma perguruan Tinggi;
Pengelolaan secara otonomi dalam bidang non-akaOemit- meliputi
penetapannorma,.kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan,
kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana;

a.
b.

d.

Statuta Universitas Al Azhar lndonesia
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BADAN ,Efr.fliE*ooo*o
:;;1n. o"nyutunggara dan pengelola Universitas Al Azhar lnr:.santren r.ram lil;;; lLiigrrt 1vernl donesia (uAl) adarahyayasan

BADAN r..o,?SitirrAR,AN (BpH)- BPH^adarah badan yang ditunjuk khusus oreh yayasan (yprA) untuk dan atas namayayasan guna mengarihkan,menguJrdn, --- 
pungawasan,membina danmengembangkan UAr untu[, menjaoi u.ii""it".'t"rt#uxa sesuai dengan visi danIvlisr UAI seperti yang telah ditetafkan.- uatam hal ini sesuai funosj.dan posisi BpH sebagai mana disebut pada poin (1),BpH'nemberikan laporan seiara rutin *epaaa vai;;;';;tr* mendapatkan arahan rebih- Jauh dalamfielaksanakan tugas BpH di UAl.' iJ;:if ffHi:liil:lasi nhti vang;;mitki kompetensi dan perhatian terhadap

': Anggota BPH beriumlah min,Tal 4(empat) orang yang diangkat dan diberhentikan olehI""ff:ii"ffl:"" struktur xetuar se'r<reiaris "o'"n ingiotu untuk masa jabatan 4
- Set,ap anggota BpH diberi tugasmembina.mengembangkan bidang kerja bersama_sama denqan semua pimoinan- unirersit"J ii[iiir. iri prooi yaitu sesuai iumrahordang keria di UAt vairrr uioang atade;ii#;i ;;";;; perguruan tinggi: bidang

l?:"1ffi ,'3:"["#ahasiswa;;; 
i]i;;;;"';;#;# liln Ke,ang"n /Pensawasan:

: Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) BpH bertugas:

a. Memberikan masukan kepada.yayasan dan Rektor UAr daram menetaokanstatuta;peraturan universitas pedomin;r"rprn f,"Llrf"n V"rg-Ai;;rlr;;;;il?l]penyelenggaraan dan pengembangrn UAI; '

b r\iremperajari, mengevaruasi dan memberikan masukan serta pertimbanoanterhadap laporan pertanggung lawa;an- t"h;.;;-' n"it_, "" v5.g 
,'n1t,io""

disampaikan kepada yayasan.

c r\renerima, fienirai dan memberikan rekomendasi terhadap ApB tahunan(Anggaran. pendapatan dan Beranja tarrunan ) yl"ns oiujrt.n oreh Rektor uArsebelum disahkan oleh Ketua yayasan. - ' '- r

o.*o* If,iffiuN (Dp)
Dewan 

.Penyantun merupakan perwakilan yayasanyang berasal dari unsurnasyarakat. terdiri dari: tokoh 
. 
masyarakrt 6;;;;;r: p"rirpin "lrn"..i."rli

xemasyarakatan dan tokoh 
. 
pendiOikan,' yang UJJuffi membantu pengembanganjejaring dan kesehatan keuangan UAI;

3::1il-:yrl].n dapat. meriberikan'masukan ke Universitas rentang pengembanganKeLiangan; pengelolaan dana ; pengadaan dan peningkatan 
"ur"n, 

prasarana.-nggota Dewan Penvantun .inlrui b",lr;6 i" (tiSa orang) yang dipitih danJitetapkan oleh yayasan untuk masa Oaf<ti + fempati tanii:
Ketua Dewan penyantun dipitih dari dan oteh;;s;;i;;;;;, penyanrun,

Universitas Al Azhar lndonesia
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Pasal 29
PIMPTNAN UNTVERSTTAS dan FAKULTAS

1) Pimpinan Universitas terdiri dari:
a. Rektor;
b. Wakil Rektorj

2 ' Pimpinan Fakultas terdiri dari :

a. Dekan
b. Wakil Dekan
c. Ketua Program Studi

Pasal 30
REKTOR

- Rektor memimpin penyerenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, peneritian
dan pengabdian pada masyarakat serta membina tenaga kependiii(an, manasiiwa,

^ :"1" membina hubungan dengan jingkungannya, baik dalam maupun luar negeii;2 Rektor daiam memimpin pelaksanaan peeyelenggaraan kegiatan yang te-rsebut
pada ayat (1) di atas dibantu oleh para \iVaiit Reitor yang lumtannyi disesuaikan
dengan keperluan,

3 Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap wakil Rektor bidang Akademik bertindak
sebagai pelaksana harian Rektor:
Bilamana. Rektor berhalangan tetap, yayasan bersama dengan Senat Akademik
mengangkat Wakil Rektor Bidang Akadenik sebagai pejabat sementara Rektor
sampai diangkatnya Rektor baru atau rektor definitif.
Rektor diangkat dan diberhentikan oleh yayasan untuk masa jabatan 4 (empat)
ta hun.
Rektor yang telah habis masa jabatannya;melalui proses pemilihan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
Calon Rektor dapat dipilih dari dalam daniatau dari luar UAI
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rektor, diatur dalam pedoman pemilihan dan
cenetapan Rektor yang ditetapkan dalam peraturan yayasan

Pasal 31
WAKIL REKTOR

,'iakil Rektor diusulkan oleh Rektor ke yavasan setelah
Senat Akademik dan diangkat serta dibe;hentikan oleh

mem pertim ba ng ka n hasil rapat
Yayasan untuk masa jabatan

.1 iempat) tah un.
irmlah dan bidang tugas
-anajemen universitas;

serta fungsi Wakl Rektor disesLiaikan dengan keperluan

{etentuan lebih lanjut mengenai wakir Rektor, diatur daram pedoman pengusulan dan:enetapan Wakil Rektor yang ditetapkan dalam peraturan yayasan.
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LEMBAGA 
'ENELTTiAN 

o^^, ll^?lilrAN MAS'ARAKAT (Lp2M)
(1 ) LP2M membantu R"lrol 

, 
dalam 

. 
mengkoordinir kegiatan penetitian danpengembangan keilmuan, teknologi o"n .Eni'.1.t,

,^, Pengabdian 
-kepro, 

mJJyrr"t 
"t; 

aplikasinya dalam kegiatan
(2) LP2M dipimpin oreh seoLng. Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oreh Rektor

l"?fl:l #;fi*rhatikan 
pertimb"ngu'n s"il "AirilmrK; 

untuk masa jabatan 4
,4, 

B?n[ 
metaksanakan tugasnya Ketua Lp2M berkoordinasi dengan wakit rektor

1 

I i [:l5 ;, :f [ ffi i:ljn,? ilS,{y,.* iflr;,lgff %XXX# B!,,Ti,,, n U n ive rs itas

"r*, ^r, 
* Lli8,f,i,.o.,Lrr*

Ketua LP2M dibantu oleh ="kl"l{l:, dan wakil ketua sesuai kebutuhan
;i;::"^,flf_j": #fl*,5i,, r-pzrvr ol,.,rr"n';r;"K"il" Lp2M, dianskat dan

')
2)

3) LP2M dapat membentuk pusat_pusat penelitian .dan pengabdian kepada. masyarakat sesuai kebutuhan, dipimpin of un i"t,r'"'plr"r,z Ketua pusat diusurkan. xetua r-izH,'l Jrc"piirl'iJ."iilerhentikan oreh Rektor.: Kepara pusat berkoordinasi oengan i;i '6rM;# 
pimpinan Fakurtas sesuai^ ,b_idang 

ilmu yang diemban pusat.' [:::lXlT.l:fl!,,',il]':,:5l3;i,?:,X:ti5il',.", pada Lp2M diatur densan

BADAN pENJiffirilffi MUru (BpM)
BPM merupakan badan vang berfungsi untuk mengawasi mutu terraksananvaorogram Tridharma eerd,rruin rino;i ;;;;' ilIffi," tercapainya standlrPendidikan Tinoqi denoan" mengacu -t6paoi 

stanoir'iiasionar pendidikan TinggiSNpT) dan stdndar universitas; iang .r-irn iitli"p[In 'yly".rr.
TJjuan BPM adalah untuk memelihira arn ,eninoXutfi,
s e ca ra_ be rke r a nffi , ;";d i,r, r * r* r"* ;, i;i#;:tfl #,Y,tJ_ff,1i,5f 1l.l Xt 

tJ.,rsr unrversitas serta memenuhi keperluan staieiotiirs, termasuk peningkatan
::']nSkat akreditasi program StuOi Oan fnstiturl'*"5i'Nl mengadakan evaluasi dengan memonitor pelaksanaan program, baikakademik maupun non-akademik"i".rir "o"ii,""i"Jrbungan; 

oan metaporkan
:=ilny.? ke Rektor dengan tembusan te epU_Ljei. 

- " "

:,r'rvr-orprmpin oleh..seorang..Ketua yang_ diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
;-;::l -["#*rhatikan pertimbangln -senat-Ri"o"rit 

untuk masa ;ro"t*' i
(etentuan rebih ranjut mengenai BpM diatur dalam peraturan universitas.

srRU KruR JfEfl ,3,1o., "r,
-:P]\,4 

lli_emiliki minima12. (dua) f usatyaitu pusat 
. 
perencanaan dan pengelolaan:en1amrnan mutu UAl, serta pusat monitoring Orn eraiuail ir;;j.:rerlaksanaan penjaminan mutu;

'.'a-sing-masing unit dipimpin oleh Kepala pusat;
{3pata pugat diangkat dan djberhentilian oleh Rektor atas usul Ketua BpM ;<3tentuan lebih lanjut mengenai strutturrapu oiatiii a"i,g-.ri, peraturan universitas.
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1)

2)

4)

6)

7)

8)

1)

2)

3)

Pasal 36

. BADAN AUDIT TNTERNAL (BAt)

Pengawasan internar dilakukan oreh Badan Audit rnternar (BAr) yang dipimpin oreh
seorang Ketua Badan.
Ketua BAI diangkat oreh Rektor seterah memperhatikan pertimbangan senat
Akademik.untuk masa priode selama 4 (empat) tahun.
BAI menyusun rencana kerja audit internar di bidang proses peraksanaan akademrk
dan non akademik termasuk keuangan untuk meriastikan terraksananva tridarma
perguruan tinggi dan Good University Governance;
Melaksanakan audit ketaatan terhadap berbagai ketentuan dan peraturan
penunjang pelaksanaan kegiatan jnternal tridharma perguruan tinggi;
Melaksanakan audit keuangan dan pengawasan p"nggrnaaun anggaran di seluruh
unit kerja;
M.elaksanakan aldit operasional dan pengawasan untuk mengevaluasi tingkat
efisiensi dan efektivitas peraksanaan kegiJran manajemen darafr mencapai iisi,
Hasil pelaksanaan audit oreh BAr harus diraporkan ke Rektor UAr dengan memberi
tembusan kepada BpH-UAL
Melaksanakan audit khusus lainnnya dapat dilakukan atas instruksi Rektor.

Pasal 37
SENAT AKADEMIK (SA) dan MAJELTS GURU BESAR ( MGB)

Senat.Akademik (sA) merupakan badan normatif akademik tertinggi Universitas dengan
rnasa jabatan keanggotaan selama 4 (empat) tahun;
senai Akademik terdiri atas Guru Besar Tetap, pimprnan universitas, Dekan dan wakil
Dosen,serta unsur lain yang ditetapkan Senat;

flOgota Senat Alademik yang berasal dari Wakil Dosen ditetapkan oleh Rektor
:^'"j0,?::.,1r: -1:!t 

Dekan, yang jumtahnya proporsionat dengan jumlah Dosen di setiapIaKulas; ( Berdasarkan peraturan yayasan tentang pedoman pengangkatan anggota
Senat Akademik )
Anggota senat Akademik diangkat dan diberhentikan dengan surat Keputusan Rektor,
Senat Akademik diketuai oreh anggota senat yang dipirih bukan da, jabatan strukturar,
didampingi oleh seorang SekretarG yang dipilih daii anggota Senat Akademik
Majelis G-uru Besar (rvrcB) merupakan wadah organisa's"i Guiu Besar di ringkungan UAr

t1i9. 
b:Illg.j unruk rnenjaga n jtai-nitai morat Jin etika akadem jk, menitai pen"gusutanuuru besar, dan memberikan rekomendasi kepada rektor tentang perak-sanaan

u niversitas;
VC! O3p9t. dibentuk jika jumlah Guru Besar -etap universitas telah mencapai jumlah.ninimal 2 (dua) kali jumlah fakultas yang dimilik.:

T:lentuan lebih tanjut mengenai pedoman pengangkatan anggota SA dan MGB diaturoengan peraturan yayasan maupun peraturan Universitas.

Pasal 38
TUGAS SENAT AKADEMIK (SA)

Senat Akademik mempunyai tugas pokok:
a. Merumuskan kebijaksinaan-. akademik, pengembangan U niversitas, penilaianprestasi akademik, dan kecakapan serta t<eprlbadian livitas axaoemita seiuaidengan tu ntunan lslam;b Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraanU niversitas;c Memberikan pendapat atas rancangan dan r-eilisasi Anggaran pendapatan danBelanja Universrtas sebelum ditetap-kan oteh Ret<ior, '

4)
:l

Menilai pertanggung jawaban pimpirran Universjtas atas pelaksanaankebiiaksanaan telah

Statuta Universitas Al Azhar lndonesia 
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2)

3)

e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan universitas;

f. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
g. Mengukuhkan pemberian iaba(an Guru Besar sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku,
h. Mengukuhkan pemberian gelarKehormatan (berupa guru besar dan doktor )

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Senat Akademik dapat membentuk komisi-
komisi/bidangkerja,yang beranggotakan anggota Senat Akademik dan bila
dipandang perlu ditambah dengan anggota lain;
Pengambrlan keputusan dalam rapat Senat Akademik Universitas dilakukansecara
terbuka melalui musyawarah mufakat, kecuali terkait dengan pemilihan orang
dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup;
Senat Akademik bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu semester;

Pasal 39
PELAKSANA AKADEMIK

insur Pelaksana Akademik pada Universitas terdiri dari Fakultas dan Program Studi.

2)

3)

,'j

4)

1)

2)

Pasal 40
PELAKSANA ADMINISTRASI

Unsur Pelaksana Administrasi adalah unit yang membantu pimpinan dalam
melaksanakan kegiatan administrasi unlvers tas maupun fakultas yang berbentuk Biro.
Setiap Biro Administrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan dibidang
masing-masing. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan(BAAK),Biro
Administrasi Umum dan Kepegawaian(BAU K); Biro Adminstrasi Perencanaan dan
Sistem Informasi (BAPSI) ; dan Biro Kerjasama dan Promosi(BAKP);
Jumlah Biro tergantung pada keperluan Ur.iversitas dan ditetapkan oleh Rektor, dan

untuk effisiensi maka beberapa bidang kegiatan dapat digabungkan menjadi satu biro;

Blro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertangung jawab kepada Wakil Rektor,

sesuai bidang kerja masing-masing:
Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Reklor, sesuai dengan peraturan

yang berlaku;

Pasal 41
PELENGKAP

Universitas dapat membentuk unilunit pelengkap dalam organisasi sesuai dengan
perkembangan dan keperluan dengan tetap menjaga efektifitas dan efisiensi untuk

mewujudkan Visi dan Misi Universitas, seperti: Pusat Integrasi Nilai-nilai lslam, Pusat
Pembinaan Etika, danPusat-pusat Kajian lainnyaserta unit pelaksana teknis lainnya
yang diperlukan.
ketentuan mengenai badan /unit kerja lainnya diatur dalam peraturan universitas .
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Pasal 42
KEDUDUKAN DAN TUGAS FAKULTAS

l'l

, P:lf:.::llfTi:F! ,k:giStrl 
peneritian dan pensabdian Masyarakat Fakurtas

dengan BPM.::*y{l?? dengan Lp2M ,dan datam nar pen:am-inan iutu berkoordinasi puta

Pasal 43
JENIS FAKULTAS

l"**ll-:.gll.S!ungan Universitas At Azhar tndonesia metiputi:

d

a.
b

Fakultas Sains dan Teknotogi (FST);

Fakultas adalah pelaksana akademik bidang
pelaksanaan Tridharma serta penjaminan muiu
Fakultas bertugas:
a 

,Meningkatkan pengembangan dan pembinaan ke-israman, keimanan dan. ketaqwaan terhadap AItah Sir'r'T;b. Mengembangkan dan pelbinaan pendidikan dan

- 
pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu;c. Melaksanakan pembtnaan sivitas akademlka;d. Melaksakan urusan tata usaha fakultas.

Fakultas Ekonomi (FE);
Fakultas Sastra (FS);
Fakultas Hukum (FH);
Fakultas llmu Sosial dan llmu potitik (FlSlp);

pendidikan yang mengkoordinasikan
serta peningkatannya;

pengajaran dalam ilmu

4 l.,niversitas dapat membuka, menutup, menggabungkan Fakultas/program Studise^s-uai kebutuhan dan perkemU"ngdn peng:iinr"i,ternofogidan/atau keseniana:as 
, 
pertimbangan Senat 

. . Axademit< Uni;er;ita;,;;rdasarkan peraturan vano5erlaku.baik di Universitas, Koperris ,"rprn iuruniiJtut J"" i;!"aioir,";ii;gj" ,

o RGA N r 3iss1 
| 

F4A4K u L rAs
' Unsur Pimpinan Fakultas terdiri dari:a Dekan;

? yrkil D_ekan (dapat diangkat sesuai kepertuan) ;c. Senat Fakultas ( SF)2 Unsur pelaksana akademik.a Ketua Program Studi: (saijana,Vokas 
i, profesi maupun pasca sarjana) :

:,"J"ffi';i:'":'i:Hil :;;:l i 
s"i"',v"L';';i;#;lp,n pasca sarjana)

, Fakultas Psikologi dan penCidikan (Firsp).

5*:jlT memitiki sejumlah program Stuat lrroai;, metiputi Strata S-1 ;S_2 dan S-3
*"nj,1,T^^ "l:gt!:{!,g:1, sef:3gai unsLir p""y#;;;' :;r;#;; ";'""
::,':::1T, j:t:l?l-4Lql s\,vi, rrid h;;m 

"- 
pf -' ;;i,' p;j:,i;:;' "#;il, yangd:koordinasikan oleh Fakultas.

pasal 45
DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS

' Dekan memimpin Fakultas,
(epertuan untuk nenvaro^jllflll "P,ly*il o9!an vang diangkat sesuai dengan
::::l'T,*,:1..,Ji1l"l:ls_s?1q,n iidh;;; j;;" #;j'";',;:N^1iff :'i:il6:i:
.awab kepada Rektor;
..fff 

_*::TFy_1,,teiaoa 
?mini"t*.i p"iI d;i"i[ift]i::1""'[J,X;.[iffi]l!

?l11l" Dekan berhatangan tidak tetap, maka
5ramana Dekan berharanoan tidak tetap, maka wakir Dekan bertindak sebaoaicelaksana harian Dekani iika wakil dekan tidak ede m)k^ carah -^^-^^^ rz^i.-, iq, ,u,, usNd, I, rr^a waKlr oeKan trdak ada maka salah seorang KeiuaJrograrn Studi ditunjuk sebagai pelaksa." i"iL" o.-t"": ""

Statuta Universitas AlAzhar lndonesia I
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?]lu*unu Dekan berhalangan tetap, fektor- me.rgangkat Wakil Dekan (bita ada)atal salah seorang Ketua program Studi (Ka. er"oJii.utrg"i pejabat sementaratPjs) Dekan seberum diangiat oetan' yang 
-iJr,i-i"ng"n 

memperhatikarioedtmbangan Senat Fakultas,
Dekan diangkat dan diberhentikan ojeh
certimbangan Senat Fakultas, setelah melalui
empat) tahun;

Dekan dapat diangkat kembali dengan
. a batan berturut-turut;

Rektor dengan memperhatikan
pemilihan, untuk masa jabatan 4

ketentuan tidak lebih dari 2(dua) kali masa

, /aki Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 46
SENAT FAKULTAS (SF)

::illjrl.lt1. (S-F) 
,merupakan badan normatif akademik tertinssi di tinskungan-3*Urras yang memiriki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan p"eratu"ran

- - ,/ersitas ditingkat Fakultas;
S.:at Fakultas (SF) terdiri atas. Guru Besar tetap, pimpinan Fakultas, Ketua-':gram Studi dan Wakil Dosen; dari setiap erogarJm'studi yang iumtannyi sesuai
=3'aturan Yayasan tentang pedoman pengangkitan anggota Senat Fakultas.
- -?s1tr, Senat Fakurtas yang berasar dari wakit Dosen 

-dltetapkan 
oreh Rektor atas-,.: Dekant berdasarkan peraturan pengangkatan anggota senat fakuttai, yang: :::apkan oleh Yayasan.j::rggotaan Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa:: aia n 4 (empat) tahun.

3=^at Fakultas diketuai oreh anggota senat fakurtas terpirih yang bukan dari .rabatan
-.:--<iural, yang didamping+i oleh seorang Sekretaris yang dipilih-dari anggoti i;nit-;,']ltas:
.'.2 cara pengambiran keputusan daram rapat senat Fakurtas dapat ditempuh- = a ui musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara;

s:-ai Fakultas bersidang sekurang-kurangnyJ 1 (satu) kari daram satu semester.

Pasal 47
TUGAS SENAT FAKULTAS (SF)

:.1at Fakultas (SF) mempunyai tugas pokok:
: Merumuskan kebijaksanaan akademik, pengembangan Fakultas, penilaian

crestasi akademik, dan kecakapan sefta kepribadian srvitas akademika sesuai
i engan tuntunan lslam;

: lu4erumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas;
- [4emberikan pendapat atas rancangan dan realisasi Anggaran pendapatan dan

Selanja Fakultas sebel0m ditetapkan oleh Dekan;
: l"4enilai pertanggung jawaban Dekan atas pelaksanaan kebijaksanaan yang'i ah ditetapkan..

= l,iengusulkan kepada Rektor maksimal 3 (tiga) orang Calon Dekan yang sudah
I seleksi berdasarkan peraturan pemilihan Dekan datam rapat senit Falkultas ;
Satu orang dari Bakal Calon Dekan (BCD) baik dari dalam maupun dari luai
iakultas yang disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan satu orang
--3njadi Dekan;

' '.lenegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
= .lengusuikan Jenjang Jabatan Akademik (JJA) dosen dan pemberian gelar

f cktor Kehormatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l::n melaksanakan tugas pokoknya Senat Fakultas dapat membentuk komisi-
. --- s,'bidang kerja,yang beranggotakan anggota Senat Fakultas dan bila
- ::^lanq perlu ditambah dengan anggota lain;

::.:-:a Universitas AI Azhar lndonesia
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(3).Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan secara terbuka
melalui musyawarah mufakat, kecuali terkait dengan pemilihan orang dilakukan
melalui pemungutan suara seeara tertutup;

4) Senat Fakultas (SF) bersidang sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam satu
semester.

:l Ketentuan lebih lanjut mengenai Pimpinan dan Keanggotaan Senat Fakultas diatur
dalam Peraturan Universitas (yaitu Pedoman penentuan anggota Senat Fakultas yang
d itetapkan oelh Yayasan )

Pasal 48
PROGRAM STUDI

' Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang
melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau
dalam satu cabang ilmu;

- D.ogram Studi terdiri atas:
a. Ketua Program Studi
o Sekretaris Program Studi;
3. Unsur Pelaksana Akademik, yakni para dosen.

: (etuaProgram Studi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas;r <3tua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan,
setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas; melalui pemilihan.untuk priode
.: empat) dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali
- asa jabatan berturut{urut;

: S:(retaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua
tr-:gram Studi dengan persetujuan Dekan;

: :-.gram Studi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan
-^3gi dan penjaminan mutu sena peningkatan, pembinaan keimanan dan
.::aqwaan terhadap Allah SWT;- -::?ntuan lebih lanjut mengenai Program studi,diatur dalam peraturan Universjtas.

Pasal 49
PROGRAM PASCASARJANA

:':-:-am Studi yang memenuhi syarat. dapat menyelenggarakan program studi pasca

- :-:---an Pasca Sarjana mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan Akademik
:=:: _3njang Strata Dua (S-2) dan/atau Strata Tiga (S-3);

- :':;-aT Studi pasca sarjana yang sesuai dengan program studi S-1 dikelola oleh

=. -:?s yang mengelola prodi S-1
- ::-.-<aan Pasca Sarjana S-2 maupun S-3 harus diajukan ke Kemenristek-Dikti sesuai

_ i;--:3^ oeraturan yang ada.
: --:,:-e* studi pasca sarjana yang merupakan lintas prodi dapat dikeloia oleh Faklultas

3.:.-: 'i yang secara administratif larigsung berada dibawah Universitasi .:':-:-e:r lebih lanjut mengenai program pascasarjana diatur dalam peraturan
- - .:'-.:3S

Pasal 50
PENDIDIKAN VOKASI:+-::,ar vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan

- :.-:s s,,,a untuk pekerlaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarlana

I :;-::.:- vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sampai:' :-:- -actster terapan atau program doktor terapan;

_t:: 
--=: ^. <oordinasi dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalani tanggung

: :. =. - .d5,
- ' : :---:^ ebih ranjut mengenai pendidikan vokasi diatur daram peraturan universitas.
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[ -+:a..r::.- -e.-c;::x*:::rnr'r*","n prosram sarjana yans

I -e- arrij- -:-es s..,=.?lam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus;

!E -=-: - -' . :':r: - 2s :an pengawasan pendidikan profesi berada dalam tanggung
I a*z -=F 

- =s

l*a 
. *=---.- +i: - :---: r-ergenai pendidikan profesi diatur dalam Peraturan Universitas.

! Pasal 52

I PENUNJANG

I ---*-r ==---.3-j -e'upakan perangkat pelengkap di bidang pembinaan keimanan
I =* .:'=:r,3:^ <eoada Allah SWT, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
| -='=.='=" =: ,,a^g berad3 di luarfakultas dan program studi;
l: --s-i- .€--^.ang secagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

I .-.='=,.--1 studio (termasuk Kebun Percobaan, bengkel dan lain-lain),
| =z=-='.2, a3^ Pusat Komputer, dan unsur penunjang bentuk lain yang dianggap

I =*- - --: -< ^"renye'enggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.

t easatss

] .ABoRAroRruM/SruDro

I -=:: -a:c.rum/Stud io dipimpin oleh seorang Dosen yang keahliannya telah

I -:-::-fr persyarata'r, sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi,
J :=- a:au kesenian tertefltu dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi;
I l -:: :'atoriu m/Stud io sebagai penunjang celaksana tugas pokok Program Studi
J :+-.r:o si

[ , lJe"mpersrapkan sarana penunjang untuk melakukan penelitian dan/atau
I eksperimen guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau
I itmu pendidikan sesuai bidang studi yang bersangkutan;
[ : MeJaksanakan penelitian dan pengembangan sebaglan ilmu pengetahuan dan
I teknologi sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan.

f : (etentuan lebih laniut mengenai Laboratorium/Studio diatur dengan Peraturan Dekan.
I

i Pasal 54
i PERPUSTAKAAN
I
I

I ' Perpustakaan baik dalam bentuk cetak maupun digital, adalah unit penunjang

i pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada ReKor
i sedangkan pembinaannya dilakukan oleh \/Vakil Rektor bidang Akademik;
I 2 r Perpustakaan dipimpir oleh seorang 'kepala yang ditunjuk diantara pustakawan

' senior di lingkungan perpustakaan;
3) Dalam bidang peker.laan Kepala Perpustakaan dibantu oleh beberapa staff sesuai

: dengan keperluan;
I a) Ketentuan lebih lanjut'nengenai t"J::tji[f" diaturdenqan Peraturan Rektor.

PUSAT KOMPUTERDAN dan SISTEM INFORMASI (PKSI)

'1) Pusat Komputer dan Sistem lnformasi r.PKSl) adalah unit pelaksana teknis di
bidang komputerisasi dan informasi untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi
di universitas yang penbinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor bidang terkait;

(2) PKSI mempunyai tugas antara lain untuk:
a) Mengatur penggunaan komputer yang ada di pusat komputer terutama untuk' 

pelaksanaan pembelajaran mata kuliah 11 (information technology);

-
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b) Menyusun sistenr informasi bai{ untuk keperluan internal ( keperluan tridharnta

perguruan tinggi) maupun untuk memenuhi kebutuhan rnasyarakat, seperti
mengumpulkan, mengolah, manyajikan dan menyimpan data informasi serta;

c) Memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitiar-r dan
pengabdlan kepada masyarakat, serta keperluan administratif yang terkait;

3 ) PKSI dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk diantara tenaga akademik/tenaga
teknis komputer senior di lingkungan pusat komputer;
Ketentuan lebih lanjut mengena Pusat Komputer dan Sistem lnformasi diatur
dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII
TATA CARA P ENGANGKATANSENAT AKADEI\4I K, REKTOR,WAKI L

REKTOR, SENAT FAKULTAS, DEKAN, KA.PROGRAM STUDI

Pasal 56
PERSYARATAN DANTATA CARA PENGANGKATAN SENAT AKADEMIK, REKTOR,

WAKIL REKTOR, SENAT FAKULTAS, DEKAN, KA.PROGRAM STUDI

==-syaratan dan tatacara pengangkaian Senat Akademik, Rektor,Wakil rektor, Senat:: { Jltas;Dekan, Ka Program Studi ,diatur ditetapkan dalam Peraturan pemilihan masing-
-:s:rg komponen pimpinan, ditetap<an dalam peraturan yayasan baik oleh Ketua
' :,, zsan maupun yang ditetapkan oleh Rektor. Semua peraturan pemilihan penetapan
-:-:un penunjukan pimpinan ditetapkan dengan peraturan yayasan.

BAB IX
KETENAGAAN

Pasal 57
STATUS KETENAGAAN

- Pegawai universitas terdiri dari: Dosen, Tenaqa Kependidikan, dan Tenaga
Adminishatif, yang kesemuanya adalah Pegawai Yayasan yang secara administratif
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor a.n.Ketua Yayasan setelah mendapat
persetujuan dari ketua yayasan (YPIA) ;

2, Rekruitmen, seleksi, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemberhenl;an
pegawai universitas diatur dalam" Peraturan kepegawaian unjversitas ', yang
disahkan oleh Yayasan; dan diketa:tui oleh Dinas TenaE3 Kerla DKI Jakarta..

3r Kewajiban, hak, dan sanksi bagi pegawai universitas juga diatur dalam peraturan
Kepegawaian Universitas .

Pasal 58
DOSEN

' Dosen adalah tenaga pengajar di.lingkungan Fakultas yang berada di setiap program

, Studi dan bertanggung jawab atas lerlaksananya pendidikan dan pengajaran;
2 Dosen terdiri atas Dosen Tetap Yayasan, Dosen pNS yang diperfiantut<an Kopertis,

Dosen Tidak Tetap, Dosen Tamu, dan Guru Besar tetap serta Dosen Guru Besar
Emeritus;

3 Guru Besar Emeritus adalah Guru Besar tetap yang sudah pensiun dan diangkat
kembali oleh Rektor atas persetJjuan Senat Universitas, karena dedikasi, loyalitas
dan kontribusinya yang luar biasa terhadap universitas dan tenaga'yang
bersangkutan masih sangat diperlukan ;r Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen diatur dalam peraturan universitas.yang
disahkan oleh Yayasan.
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J EN:ANG riSilf,i o 
^oo.r, ^' Jenjang Jabatan Akademik (JJA) dosen tetap terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, LektorKepala dan Guru Besar

2 Pengangkatan JJA dilakukan oleh Kopertis dan/atau Ditjen DIKTI atas usul Rektor
. )"^,."^I:ll l"l93pat,persetujuan Tim kepangkatan paaa Seirit Rraaemik;r Kerentuan lebih Ianjut mengenai JJA dosen tetap dan tidak tetai,diatur dalamperaturan universitas yang disusun berdasarkan peraturan Kep;enri;te[-Dikii

sedangkan Dosen professional diatur berdasarkan ieL lnefognisi p.rOirf.l"r.,
:ampau)

Pasal 60
TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA ADMINISTRASI

' Ienaga Kependidikan adalah tenaga penunjang pelaksanaan akademik yang
Jiangkat oleh Rektor sesuai keperluan atas persltujuan yayasan;

: lenaga Administrasi adarah tenaga peraksana administrasi universitas yang diangkat
^ c-leh Rektor sesuai keperluan atas persetujuan yayasan;
: Ketentuan lebih lanjut mengenai teniang tenaga kependidikan dan tenagaadministrasi, diatur dalam., peraturan kepegawaian y;ng ditetapka; d;;g;;(eputusan Rektor.,seterah disetujui oreh yayaian dan 'seiuai 

dengan peratu"ran
<emennaker.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 61
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

' renerimaan mahasiswa baru, berdasarkan kepada seleksi akademis.: Jniversitas melaksanakan Kegiatan orientasi bagi Mahasiswa baru,tentang ke-Al
-zharan, yang. kegiatannya tidak bertentangan dengan peraturan yang beriaku di
ngkungan Al Azhar.

: ietentuan lebih lanjut mengenai proses, pola penerimaan,dan persyaratan
'r'rahasiswa baru untuk setiap proram studi, diatur dengan Keputusan Rekior.

. Pasal 62
M,AHASISWA WARGA NEGARA LAIN

' ,',iarga negara lain dapat diterima menjadi mahasiswa setelah memenuhi
carsyaralan:
a Kualifikasiakademik;
c. Program studi yang diinginkan; dan
c Ketentuan jumlah yang ditetapkan.

: <etentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa warga negara
ain, diatur dalam peraturan universitas yang tidak bertentangan dengan 

-peratiran

.,ang berlaku bagi mahasiswa warga Negara lndonesia.

Pasal 63
PEMENUHAN HAK MAHASISWA

' ',iahasiswa berhak untuk:
a Memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang

akademik sesuai dengan minat, bakat, potensi dan kemampuannya;
: Memanfaatkan fasilitas yang ada di universitas dalam rangka kelancaran

program belajar mengajar;
: Memperoleh layanan informasi dani bimbingan yang berkaitan dengan program

studi d iikutinva. serta hasil

v7
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-- -'versitas dapat memenuhi hak mahasiswa terpilih, yang kurang mampu secara
=.::omi untuk dapat nrenyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;
::renuhan kewajiban sepedi tersebut pada ayat (2) di atas, dilakukan diantaranya
: i igan cara memberikan ,

a Beasiswa kepada mahasiswa berprestasi;
: Bantuan/pembebasanbiayapendidikan;
: Pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau

memperoleh pekerjaan.
<etentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak mahasiswa terpilih diatur dalam
:eiaturan universitas yang ditetapkan berupa keputusan Rektor, setelah mendapat
: ersetujuan Yayasan.

Pasal 64
KEWAJIBAN MAHASISWA

Semua Mahasiswa UAI berkewajiban untuk:
Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan universilas;
l\,4embayar biaya penyelenggaraan pendidikan;
lvlenghormati/menghargai dan mematuhi dosen, tenaga kependidikan, dan
tenaga adminiskasi di Iingkungan universitas;

<etentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mahasiswa diatur dalam peraturan
-niversitas yang ditetapkan berupa Keputusan Rektor.

Pasal 65
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

l,4ahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan atas izin Rektor untuk
meningkatkan kemampuan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, penalaran,
bakat, minat, kegemaran dan kreativitas/inovasi mereka;
Organisasi kemahasiswaan berfungsi untuk:

a. Mendukung tercapainya visi dan misi Universitas dalam menjalankan kegiatan
Tri Dharma Perguruan Tinggi

b. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat dan
potensi mahasiswa;

c. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian dan
kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;

d. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan
e. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada

masyarakat;

a.
b.
c.

3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
organisasi intra perguruan tinggi;

4) Organisasi kemahasiswaan jntra universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip
dari, oleh, dan untuk mahasiswa.dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan
universitas merupakan penanggung jawab segala kegiatan di universitas dan/atau
yang mengalasnamakan Universitas Al Azhar lndonesia;

5) Universitas dapat menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung
kegiatan organisasi kemahasiswaan yang disetujui, sesuai dengan kemampuai
u niversitas;

i6) Pola pembinaan organisasi kemahasiswaan ditetapkan sesuai dengan peraturan
universitas tentang organisasi kemahasiswaan;

7) Dalam hal terdapat permasalahan di bidang organisasi kemahasiswaan, maka untuk

-. Tenjaga kepentingan universitas, Rektor dapat mengambil tindakan yang diperlukan;
(8) Pimpinan Universitas benwenang membuat keputusan yang dianggjp perlu jjka

organisasi kemahasiswaan terbukti melanggar peraturan perundang_Lrndarigan ying
berlaku dan statuta Universitas;

(9) Ketentuan.lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam peraturan
universitas yang ditetapkan berupa keputusan Rektor.

Statuta Universitas Al Azhar lndonesia I
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'ANKST 
TERHADA' r=.o*Btil'ot* TArA rERrB DAN E,KA

(1) Sanksi bagi Dosen dan atau Tenaga Kependidikan :
a. Jika seorang Dosen atau Tenaga 

' 
Kependidikan melanggar Etika dantertib Universitas,maka akan disidang merarui rim Eti[i u.ir"i.it".

tata
dan;.,-'i;k;;".,,ffii

dipr,rtu*kan.
b. Tim etika dosen dan Tenaga Kependidikan dibentuk

sepengetahuan Yayasan.
c. Peraturan bentuk sanksi terhadap dosen dan tenaga

dalam peraturan rektor

C, dan/atau

dilakukan

oleh rektorat dengan

kependidikan diatur

(2) Sanksi bagi Mahasiswa yang melanggar tata tertib;
a. lVahasiswa yang melanggar peraturan perundangan-undangan negara dan/atau

peraturan universitas dikenakan sanksi yang ditentukan oleh Rektor;
b. Mahasiswa dilarang :

1) lvlengganggu penyerenggaraan kegiatan intrakurikurer dan ekshakurikurer;2) lvengganggu keamanan dan kenyamanan pimpinan oan peiiwui'a"lam
melaksanakan tugasnya;
Melakukan kegiatan politik praktis dalam kampus;
Mengganggu ketertiban umum, meminum minuman keras, menggunakan dan
atau mengedarkan narkotika dan obat obat berbahaya,berjudi dan melakukan
kegiatan asusila.

Mahasiswa yang melanggar peraturan perundangan_undangan negara
peraturan universitas dikenakan sanksi yang ditentukan oleh Rektor;
Sanksi .yang dikenakan kepada mahasiswa sebagaimana pada ayat (1)
secara bertingkat mulai dari teguran hingga pemecitan

3)
4)

d

(1)
(2)

(3)

Pasal 67
ALUMNI

Alumnl adalah semua lulusanuniversitasdan sudah memiliki ijazah asli;
Alumni dapat mendirikan organisasi yang mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga yang terdaftar sesuai dengan hukum yang birlaku;
organisasi alumni tersebut pada ayat (2) dapat bekeija aama dengan universitas untuk
memajukan universitas.

BAB Xt
KERJASAMA

Pasal 68
(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, universitas dapat merakukan

kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga lain,baik daridalam ,rrprn lu*
negefl;

(2) Tujuan kerjasama adarah untuk meningkatkan kualitas peraksanaan tridharma,
dengan syarat:
a. Saling menguntungkan antara kedua belah pihak;
b. Piagam kerjasama ditandatangani Rektor untuk dipertanggung jawabren kepada

Senat Universitas;

.-. c. Dana hasil kerjasama dimanfaatkan untuk kepentingan universitas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dalam peraturan universitas.

I Statuta Universitas Al Azhar lndonesia l*



(1)

(2)

(3)

BABXII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 69

Pengadaan atau penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan
kebutuhan dan perkembangan Univesitas serta ketersediaan dana Yayasan;
Perbaikan dan pemeliharaan gedung UAI dilaksanakan oleh Badan Pengelola

sarana dan prasarana diatur melalui peraturan

Pasal 70
BADAN KHUSUS PENGELOLA GEDUNG UAI (BKPG)

(1) Untuk mengelola dan memelihara gedung UAI dibentuk Badan Khusus oleh Yayasan
yang diberi nama Badan Khusus Pengelola Gedung UAI disingkat BKPG

(2) BKPG dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan BPH dan Rektor UAl.
(3) Kedudukan;Tugas; fungsi dan tanggung jawab serta SOP- BKPG baik ke Yayasan dan

Universitas diatur dalam peraturan tersendiri oleh Yayasan.

BAB XIII
PENERIMAAN & PEMBIAYAAN

Pasal 71

SUMBER PENERIMAAN

(1) Penerimaan Universilas bersumber dari :

Mahasiswa, melalui sumbangan pembangunan dan biaya perkuliahan;
Bantuan Pemerintah;
Bantuan Alumni;
Dana hibah;
Sumbangan masyarakat, melalui berbagai lembaga kemasyarakatan;
Royalti riset;

Gedung UAI (diangkat oleh YPIA)
Ketentuan lebih lanjut mengenai
universitas.

g. Usaha-usaha lain yang sah: (misal dari hasil usaha
Gedung-UAl (BKPG-UA)

h. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat baik dari dalam

Badan Khusus Pengelola

maupun dari luar negeri.

Pasal 72
PENGATURAN DAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN UNIVERSITAS

-rus penerimaan dan pengeluaran dana serta pengaturan dan penegelolaan pembiayaan
..:niversitas diatur dalam naskah kesepakatan tersendiri dengan mengacu kepada Unding-
Jndang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (pasal 62 s.d.67) yangmenjadi
bagian dan merupakan satu kesatuan yangtidak dapat dipisahkarl dari Statuta ini,

Pasal 73
PENGELOLAAN ANGGARAN UNIVERSITAS

1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RApB) universitas, disusun oleh Rektor
berdasar program kerja dari semua Fakultas dan program studi serta unit kerja lainnnya
diajukan ke Yayasan melalui BpH untuk memperoleh persetujuan;

f"



(1)

(2)

(3)

*.r.*r",folYlNUrup
Pasal 76

Ketentuan-ketentuan daram statuta ini harus ditaati oreh Keruarga Besaruniversitas;
Hal-hal rinci menyangkut penjelasan pasal-pasal Statuta djatur dalam penjelasan
tersendiri yang akan disusun oleh Universitas ;

Hal-hal yang belum diatur daram statuta ini akan diatur daram peraturan tersendiri
dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Ramadhan 1438H 119 Juni 2017 M
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(2) RAPB-UAI yang disusun oleh rektor sedemikian rupa secara rinci sesuai dengan
rincian pemasukan dana dan kebutuhan biaya yang berasal dari Fakultas dan
Program studi serta unit lainnya ( mis; Badan Pengelola Gedung) .

RAPB Fakultas dan program studi yang terrinci ;sangat diperlukan dalm pelaksanaan
akreditasi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) universitas, dikelola oleh Rektor sesuai RAPB
yang disusun berdasarkan klasifikasi penerimaan dari mahasiswa dan sumber lain yang
telah disahkan Yayasan, dan sepenuhnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan
program operasional dan pengembangan universitas;

(4) Pengelolaan keuangan /anggaran universitas ,diatur dalam "Peraturan pengelolaan
keuangan/ anggaran UAI " yang disyahkan oleh yayasan Peraturan ini merupakan
kesepakatan bersama antara Yayasan dengan UAl.

(5) Rektor berkewajiban menyam paikan"Laporan tahunan / realisasi APB universitas
kepada Yayasan melalui BPH Universitas;

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 74
('1) Untuk memantapkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, maka

dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) yang berkesinambungan, baik internal
maupun eksternal;

(2) Pengawasan mutu internal dalam bidang Akademik dilakukan oleh BPM, sedangkan
pengawasan mutu eksternal atau akreditasi, dilakukan Badan Akreditasi yang

sesuai.
(3) Berdasarkan kegiatan monev seperti pada ayat (1) di atas, Rektor.menetapkan

langkah pembinaan untuk peningkatan mutu dan efisiensi;
(4) Akuntabilitas kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik, termasuk keuangan

dilakukan oleh Badan Audit lnternal (BAl) dilakukan oleh Rektor melalui sistem
pelaporan tahunan;

(5) Kegiatan Pengawasan UAI secara menyeluruh dilakukan oleh YPIA yang dalam
pelaksanaan diwakili oleh BPH-UAI .

(6) Pelaksanaan penjarninan mutu akademik dan non akademtk internal dilakukan oleh

BPM, sedangkan penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi yang

sesuai dan dikoordinir oleh BPM;
(7) Hasil Laporan pengawasan baik oleh BPM maupun BAI waiib dilaporkan ke Rektor

dengan memberikan tembusan ke. YPIA melalui BPH.
(8) Ketentuan leblh lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan

akuntabilitas diatur dalam peraturan universitas.
pendidikan serta

BAB XV
PENETAPAN DAN PERUBAHAN STATUTA

Pasal 75

(1), Statuta UAI ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Universitas Al-Azhar lndonesia,

yaitu Yayasan Pesantren lsla m Al-Azhar( YPIA).da n Statuta diberlakukan minimal 5

(lima )tahun.
(2). Perubahan Statuta dilakukan oleh Yayasan melalui Tim yang dibentuk oleh

yayasan iterdiri dari unsur Yayasan /BPH-UAI ; Universitas dan Fakultas).
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